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DO

CASTELO REALIZADA NO DIA 9
DE NOVEMBRO DE 2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos nove dias do mês de Novembro do ano dois
mil e dezassete, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a
Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Vice Presidente Vítor Manuel
Castro de Lemos e com a presença dos Vereadores Maria José Afonso Guerreiro da Silva,
Carlota Gonçalves Borges, Ricardo Jorge Ponte de Matos Carvalhido, Manuel
Hermenegildo Ribeiro da Costa, Paula Cristina das Neves Garcia e Veiga e Cláudia
Cristina Viana Marinho. Secretariou o Director do Departamento de Administração Geral
da Câmara Municipal, Luís Filipe Neiva Marques. E, tendo tomado os lugares que lhes
estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta a reunião pelas quinze horas,
tendo registado a falta do Presidente da Câmara por se encontrar ausente do país e do
Vereador Joaquim Luís Nobre Pereira por se encontrar em representação do município
em Bruxelas. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O Vice Presidente da Camara
solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscrever-se para usar
da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado para o facto de nos termos
legais este período ter a duração máxima de 60 minutos. INTERVENÇÃO DO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA- 1. INFORMAÇÃO:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi
apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO -

No dia 2.6

de novembro, realizou-se o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho ·(CIM

Alto Minho) e a eleição do respetivo presidente e dos dois vice-presidentes, de entre os dez presidentes
dos municípios que integram a CIM , tendo sido reeleito o presidente da Câmara Municipal no cargo de
presidente do Conselho Intermunicipal da CIM Alto Minho, assim como os vice-presidentes Jorge Mendes,
presidente da Câmara Municipal de Valença; e Victor Mendes, presidente da Câmara Municipal de Ponte
de Lima. No dia 27 de outubro, o Presidente da Câmara assistiu na Fundação Calouste Gulbenkian à
Conferência de Edgar Morin "Os desafios do conhecimento num mundo globalizado" e à apresentação do
livro Lusofonia e Francofonia - a aliança da Latinosfera. No dia 28 de outubro, o Presidente da Câmara
Municipal esteve presente na sessão comemorativa do terceiro aniversário da MMM - Associação dos
Amigos da Maternidade e da Mulher do Hospital de Viana do Castelo, e assistiu ao Sorteio do cheque "Bebé
do Ano" num evento com a participação dos pais e família dos bebés nascidos de outubro de 2016 e
setembro de 2017 e onde foi feita a divulgação de informação sobre a saúde e bem-estar da Mulher. Neste
dia, o presidente marcou presença no Sarau solidário do GAF que decorreu no Teatro Municipal de Sá de
Miranda e na sessão de apresentação dos Programa comemorativo dos 50 anos do Grupo de Alvarães. Nos
dias 28 e 29 de outubro, decorreu o IV Troféu Cidade de Viana do Castelo - Meeting Internacional de
Optimist, evento organizado pelo Clube de Vela de Viana do Castelo e o Real Clube Náutico de Vigo com
apoio da Câmara municipal, com presença de 245 Velejadores (um acréscimo de 30 Velejadores em relação
a 2016), em representação de 37 Clubes oriundos de quatro países Europeus, nomeadamente Portugal,
Espanha, Bélgica, Irlanda e pela primeira vez um país Africano, Angola. A sessão de entrega de prémios
contou a presença do presidente da Câmara municipal, do Secretário de Estado do Desporto e da Secretária
Geral para o Desporto da Xunta de Galicia . No 29 de outubro, foi aberto ao público novo parque infantil
situado na Praia Norte, com uma área superior a 2700 metros quadrados, infraestrutura integrado na
intervenção a cargo da Polis Litoral Norte, que tem como tema principal a ligação de Viana do Castelo ao
mar, incluindo uma réplica do Navio Hospital Gil Eannes. Também, no dia 29 de dezembro decorreu o 1º
Triatlo de Viana do Castelo organizado pela Escola Desportiva de Viana em parceria com a Xlife Events e a
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Câmara Municipal de Viana do Castelo, contando com o apoio da Delegação Norte da Federação de Triatlo
de Portugal. Nesta prova, individual e por estafetas participaram 200 atletas portugueses e espanhóis. O
dia 3 de novembro marcou o início do ano jubilar da Diocese de Viana do Castelo com a abertura da " Porta
Santa da Gratidão" . O Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo tem patente até 31 de dezembro, a
exposição ""VacceArte - Arte contemporânea de inspiração vaccea - 9ª edição Canecas Rituais/Jarros
Rituales", organizada pelo Museu de la Universidad de Valladolid (MUVa} - Centro de Estudos Vacceos. O
Teatro Municipal Sá de Miranda recebeu no dia 4 de novembro, o espetáculo "Síndrome" da Companhia
Olga Roriz que apresentou a sua mais recente criação, produção apoiada pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo . A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Cooperativa Agrícola de Viana do Castelo e Caminha
(CAVCC} enviaram 40 rolos de ração e fardos em trailer para doar às vítimas dos incêndios florestais que
assolaram recentemente o concelho de Monção. A ração para animais foi já enviada a partir das instalações
da CAVCC e da veiga de Carreço. Numa iniciativa que decorre até 2018, para promover a reflorestação do
baldio de Carvoeiro, a Câmara Municipal instalou três árvores secas no Serviço de Atendimento ao
Munícipe da Câmara Municipal, na Biblioteca Municipal e no Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental onde se podem deixar mensagens de esperança. Por cada mensagem, será adquirida uma
árvore, a ser plantada no Baldio de Carvoeiro, que foi fustigado pelos grandes incêndios de 2016. (a) Vítor
Lemos." .

2. VOTO DE PESAR:- Pelo Vice-Presidente da Câmara foi apresentado o voto

de pesar que seguidamente se transcreve:- "VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA ORA. MARIA
ARLITTE FONSECA GUIMARÃES SALGADO DA ROCHA FARIA - No passado dia 28 de outubro faleceu em Viana

do Castelo, Maria Arlette Fonseca Guimarães Salgado da Rocha Faria. Natural do Porto, onde nasceu
em 30 de Janeiro de 1952, residia há largos anos em Viana do Castelo, onde desenvolveu a sua atividade
docente e se dedicou a diversas causas culturais e intervenções públicas. Mestre em Literatura,
professora do ensino secundário, cronista, contista, ensaísta e animadora cultural, colaborou no jornal
"O Comércio do Porto" e em jornais regionais. Tem um livro publicado com Luís F.A. Carlos, prémio José

Régio (ex-aequo} atribuído pela Brasília Editora, intitulado "Café Azul" e escreveu a obra Viana Olhares,
bem como contos, premiados e publicados em várias revistas. Como ensaísta, participou com
comunicações e presenças em congressos internacionais promovidos pela Universidade do Porto,
Universidade Fernando Pessoa, Universidade de Santiago de Compostela, Circulo Literário Agustina
Bessa-Luís e Fundação Calouste Gulbenkian-Lisboa. Os seus ensaios sobre Almada Negreiros, Sophia de
Mello Breyner Andresen e três sobre Agustina Bessa-Luís estão publicados em Livro de Atas dos
respetivos congressos. Dirigiu e foi uma das fundadoras do Boletim Cultural Estilete do Centro Cultural
do Alto Minho {CCAM}, associação a cuja direção presidiu entre 1997 e 2000 e onde reiniciou a
publicação da revista Mea/ibra - 39 série. Organizou e publicou uma espécie de antologia - ciclo de
poetas vienenses que participaram no Ano Romântico, em Viana do Castelo, do CCAM intitulada 34
poemas de Amor e apresentou alguns poetas e escritores da Lusofonia, durante várias Feiras do Livro

organizadas pela Câmara Municipal, com destaque para José Craveirinha e Vasco da Graça Moura e
outros poetas e escritores de Viana do Castelo por ela prefaciados. Produziu textos escritos sobre vários
autores portugueses contemporâneos e fez recensões críticas em jornais regionais, revistas estrangeiras
ou em livro, sobre arte e pintura. Desde 2011, fez parte do Júri do Concurso literário "António Manuel
Couto Viana", organizado pela Câmara Municipal. Presidiu à direção do Fórum Vianense, entre 2011 e
2015, tendo organizado Conferências-Debate abertas à população de Viana do Castelo com temáticas
sobre "A Reforma da Administração Local", "Dinheiros Públicos e Transparência", "Atividade Política
dos Deputados Eleitos pelo Distrito de Viana", "A Escola Pública Hoje", "Que Ensino Superior para
Portugal?", "Portugal - Dívida ou Pobreza?" e "Estado de Direito, Justiça e Democracia". Esteve
associada ao projeto digital "Médicos (artistas} +" divulgando a obra literária e a biografia de Cláudio
Basto e organizou, na década de 90, quinzenalmente, noites de poesia no âmbito do CCAM. Desde 2010
organizou outras noites de poesia, com periodicidade mensal, para o Clube de Literatura Regional,
BIVAM, da Escola Secundária de Monserrate. Pelo seu percurso profissional e de vida, dedicação e
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empenhamento nas causas públicas e na cultura, a Câmara Municipal de Viana do Castelo vem expressar
o seu pesar e a sua grande consternação pelo falecimento da Dra . Maria Arlete Faria, expressando toda
a sua solidariedade a transmitir à sua Família pelo desaparecimento de uma amante das letras que
desenvolveu uma atividade tão importante para a cultura vianense . (a) Vítor Lemos.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro,
Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia
Marinho. 3. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM CUMPRIMENTO

DO Nº 4 DO ARTº 49° DA LEI DO ORÇAMENTO DE EST AD0/2017:- Pelo Vice
Presidente da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:" INFORMAÇÃO - Nos termos das disposições conjugadas dos nºs 4 e 12 do artigo 49º da Lei do

Orçamento de Estado, dever-se-á fazer a comunicação ao Executivo Municipal, decorridos 30 dias
após a sua assinatura, dos contratos de aquisição de serviços com valor superior a 10.000€.

N.º
PROCESSO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

130

Prestação de serviços, em regime de tarefa, relativa a áreas de
natação, hidroginástica e vigilância nado livre nas escolas municipais
(lote 3)

16g

170
180
171

171
178
177
179
182

Prestação de serviços, em regime de avença. para uma assistente
social para o desenvolvimento da ação - Apoio a alunos e familias em
situação de risco, no âmbito do projeto: Scholl4alll - Viana do Castelo
"Prestação de serviços, em regime de avença, para uma terapeuta da
fala para o desenvolvimento da ação - Apoio a alunos e familias em
situacão de risco. no âmbito do oroieto : School4all - Viana do Castelo"
Prestacão de servicos oara realizacão do 11 º Festival Neoooo
Prestação de serviços em regime de avença, para dois psicólogos para
o desenvolvimento da ação - Apoio a alunos e familias em situação de
risco, no âmbito do oroieto: School4all - Viana do Castelo
Prestação de serviços em regime de avença, para dois psicólogos para
o desenvolvimento da ação - Apoio a alunos e familias em situação de
risco. no âmbito do projeto: School4all - Viana do Castelo
Prestação de serviços, em regime de avença, para apoio à organização
de oroaramas. oroietos e eventos desoortivos - 2"
Prestação de serviços em regime de avença, para apoio à organização
de programas, projetos e eventos desportivos - 1
Prestação de serviços em regime de avença, para apoio à organização
de oroaramas. oroietos e eventos desportivos - 3
Prestação de serviços. em regime de avença. para um Assessor

VALOR

DATA

Coordenada Decimal Associação Nadadores
Salvadores

25 145,00 €

06-10-2017

lida Maria Domingues
Gonçalves Reis

13.500,00€

26-10-2017

Ana Filipa Pinheiro da
Costa

13.500,00 €

27-10-2017

Ritmo Vaidoso. Lda

60 000,00 €

27-10-2017

Rui Jorge Verde de
Carvalho Novo

13.500,00€

26-10-2017

Ana Luísa Guerreiro Puga

13.500,00 €

26-10-2017

18.000,00 €

16-10-2017

18.000,00 €

16-10-2017

18.000,00 €

17-10-2017

42.408,60 €

27-10-2017

PRESTADOR

Bruno Miguel Sampaio
Giaante Tiaao
António Jorge Ramos
Barreto Morais Meira
Ricardo Manuel Gonçalves
Lomba da Costa
Maria Manuela de Oliveira
Passos da Silva

168

168

168

168

168
175
173

Prestação de serviços em regime de avença. para cinco professores de
expressão musical para o desenvolvimento da ação - Expressão
Musical no 1° CEB no ãmbito do projeto: School4all - Viana do Castelo
Prestação de serviços em regime de avença, para cinco professores de
expressão musical para o desenvolvimento da ação - Expressão
Musical no 1° CEB no ãmbito do projeto: School4all - Viana do Castelo
Prestação de serviços em regime de avença. para cinco professores de
expressão musical para o desenvolvimento da ação - Expressão
Musical no 1° CEB no âmbito do oroieto: School4all - Viana do Castelo
Prestação de serviços em regime de avença, para cinco professores de
expressão musical para o desenvolvimento da ação - Expressão
Musical no 1° CEB no âmbito do oroieto: School4all -Viana do Castelo
Prestação de serviços em regime de avença. para cinco professores de
expressão musical para o desenvolvimento da ação - Expressão
Musical no 1° CEB no âmbito do projeto: School4all - Viana do Castelo
Prestação de serviços para apoio ao alojamento e refeições da equipa
de atores e técnicos cara a novela "A Herdeira"
Prestação de serviços para apoio referente ao alojamento e refeições
da equipa de atores e técnicos para a novela "A Herdeira"

Sandrina Autilia Pereira
Nicolau

13.500,00 €

31-10-2017

Ana Margarida da Silva
Carvalho dos Santos

13.500,00€

31-10-2017

Susana Manuela Correia
Gonçalves

13.500,00 €

31-10-2017

Mariana Gomes Pinto
Álvares Quintela

13.500,00 €

31-10-2017

Carlos Lameira de
Carvalho

13.500,00 €

31-10-2017

VianaPraia - Atividades
30.100,94€
Hoteleiras. S.A.
Turilima-Empreendimentos
14.312,78 €
Turísticos Vale do Lima S.A.

06-11-2017
06-11-2017

INTERVENÇÃO DA VEREADORA CLAUDIA MARINHO: - A Vereadora Cláudia
Marinho abordou os seguintes assuntos:-1. ABRIGOS PARA PASSAGEIROS- Voltou
a sugerir que deveriam ser colocados mais abrigos para passageiros designadamente na
zona da Abelheira e na zona da Igreja de Sagrada Família, de forma a melhorar as
condições dos utentes dos transportes públicos. 2. RUA FREI BARTOLOMEU DOS

MARTIRES - Referiu que a solução provisoria para impedir o estacionamento dos
veículos, através da colocação de vasos e arbustos de pequeno porte não deu o resultado
esperado porquanto muitos vasos foram furtados permitindo que os veículos voltassem a
estacionar. O Vice Presidente esclareceu que já esta prevista a substituição dos vasos
provisoriamente colocados por outros vasos de maior tamanho e peso. 3. ILUMINAÇAO

PUBLICA - Referiu que quer a cidade quer as áreas fora da cidade se encontram mal
iluminadas dando como exemplo disso o jardim D. Fernando e a Avenida dos
Combatentes, onde a iluminação é desligada as 22 horas. 4. PASSADEIRAS PARA

PEÕES - Chamou a atenção para o facto de varias passadeiras para peões se encontrarem
sem iluminação dando como exemplos a passadeira em frente ao Gil Eannes, junto ao
restaurante Náutico e junto ao stand Cardona, o que constitui um perigo para os peões.
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INTERVENÇÃO DO VEREADOR HERMENEGILDO COSTA: - O Vereador Hermenegildo
Costa perguntou quais as áreas que vão ser beneficiadas com a instalação da fibra ótica e
se existe algum plano que defina o seu traçado. O Vice Presidente esclareceu que tanto
quanto sabe existe pedidos pontuais que vão sendo satisfeitos por empresas da
especialidade não havendo um plano global para a cidade. INTERVENÇÃO DA
VEREADORA PAULA VEIGA: - A Vereadora Paula Veiga questionou o facto pelo qual o
posto de turismo municipal ainda se encontra a ser explorado pela mesma empresa que
ganhou o concurso quando o prazo deste já caducou. A Vereadora Maria José Guerreiro
esclareceu que o prazo contratual terminou em Agosto, entendendo-se que não era a
altura mais oportuna, dada a proximidade do período eleitoral, para lançar novo
concurso, pelo que se propôs ao Executivo Municipal, que aceitou, uma prorrogação
extraordinária do dito contrato até ao fim do corrente ano. ORDEM DO DIA:- Presente a
ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes
resoluções:- (01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A
Câmara Municipal, e m cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de
minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 26 de Outubro findo, pelo que irá ser
assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação
foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria
José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e
Cláudia Marinho. (02) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS E

UNIÕES DE FREGUESIA.- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- Nos termos da Lei nº75/ 2013 de 12 de
setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2014 e no
espírito da colaboração técnico-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 2017 para as freguesias serão efetuadas de
acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços Técnicos Municipais:
Juntas de
Freguesia

Montante
(euros)

Vila Nova Anha

36.000

Darque

25.000

Vila Franca
Mujães
Outeiro
Total

10.000
3.500
3.200
77.700

Designação Obra
Pavimentação Rua do Reguengo, Largo do Porteiro
e Rua da Valada
Requalificação Espaço Público da Envolvente Escola
Zaida Garcez - nº2 - 1! fase
Caminho Figueiredo - 1! Fase
Reparação Trator
Reparação Trator/ Reparação Carrinha

Número de
Compromisso

5716
5717
5718
5719
5720

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os
Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (03) ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA

MATERNIDADE E DA MULHER DO HOSPITAL DE VIANA DO CASTELOATRIBUIÇÃO DE APOIO:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - AsSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA

MATERNIDADE E DA MULHER DO HOSPITAL DE VIANA DO CASTELO-ATRIBUIÇÃO DE APOIO - A Associação dos
Amigos da Maternidade e da Mulher do Hospital de Viana do Castelo, criada em outubro de 2014, tem
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por objeto contribuir para o desenvolvimento da saúde Materno - Fetal e da Mulher, bem como
promover e incentivar a natalidade e os nascimentos em Viana do Castelo uma vez que o serviço da
maternidade do hospital de Santa Luzia, é um serviço de excelência, com instalações bem equipadas e
com um serviço de elevada qualidade às parturientes e seus filhos. A associação tem procurado
humanizar o serviço de obstetrícia o qual tem vindo a apostar nos últimos anos, num serviço mais
próximo da família, como a possibilidade de o pai poder pernoitar com a mãe e o bebé, durante os dias
de internamento. Das variadas atividades desta Associação, destaca-se a partir de 2015, o lançamento
de uma campanha de incentivo à maternidade, criando o sorteio do Bebé do Ano, com a atribuição de
um cheque a um dos bebés nascidos no ano anterior na Maternidade de Viana do Castelo.

Ao

comemorar o seu terceiro aniversário, a AAMM realizou o Sorteio do cheque " Bebé do Ano" num evento
com a participação dos pais e família dos bebés nascidos de outubro de 2016 e setembro de 2017 e
onde foi feita a divulgação de informação sobre a saúde e bem-estar da Mulher. Considerando a
meritória ação da AAMM no apoio à Mulher e á criança, venho propor que a Câmara Municipal delibere
um apoio financeiro no montante de 3.000,00 €uros, (Compromisso financeiro

nº

5723/2017), a

atribuir à Associação dos Amigos da Maternidade e da Mulher do Hospital de Viana do Castelo para
apoio das suas atividades.

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Vice Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo
Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (04) ASSOCIAÇÃO

DE COOPERAÇÃO COM A GUINÉ BISSAU - ATRIBUIÇÃO DE APOIO
PARA ENVIO E TRANSPORTE DE CONTENTOR DE DONATIVOS PARA
CACHEU:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO COM A GUINÉ BISSAU -

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA ENVIO E TRANSPORTE DE CONTENTOR DE DONATIVOS PARA CACHEU

-A geminação de

Viana do Castelo com Cacheu teve lugar, nesta cidade guineense, em 21 de Novembro de 1988. Desde essa
altura, a Associação de Cooperação com a Guiné-Bissau empreendeu um conjunto vasto de iniciativas
nomeadamente, ações de formação de professores, de técnicos de saúde, recuperação do Centro de Saúde,
a instalação do Centro de Recursos Culturais em Cacheu, em edifício próprio, cedido pelo Governo
Guineense, e requalificado por uma parceria vianense e cacheuense, a construção de uma maternidade, de
6 sanitários. No âmbito desta cooperação, foi também alterado o sistema de captação de água, com a
colocação de painéis fotovoltaicos o que permitiu dotar a Maternidade e o Centro de Recursos com energia
elétrica. Esta Associação procedeu, agora, à recolha de roupas, material escolar, equipamentos e outros
donativos para enviar para Cacheu destinada às diversas instituições locais que integram esta
cooperação.Considerando o interesse deste projeto, venho propor que a Câmara Municipal delibere um
apoio financeiro no montante de 6.000,00 €uros, (Compromisso financeiro nº 5724 /2017) a atribuir à
Associação de Cooperação com a Guiné Bissau para apoio das despesas com o envio do contentor para a
Guiné-Bissau. (a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os
Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
Costa, Paula Veiga e Oáudia Marinho.

(05) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

COM ÁREA ALTO MINHO - PROJECTO EDIFÍCIOS LED:- Pelo Vice
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta de protocolo que seguidamente se
transcreve:- " PROPOSTA-

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
PROJETO EDIFICIOS LED

Quinta-feira, 9 de Novembro de 2017

ENTRE:
PRIMEIRO OUTORGANTE - AREA Alto Minho - Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto
Minho, abreviadamente designado por AREA ALTO MINHO, com o NIPC 504 471 350, com sede na
Rua João Rodrigues Morais, 4990-121 Ponte de Lima, neste ato representado pelos seus Presidente e
Tesoureiro da Direção, Dr. João Manuel do Amaral Esteves e Dr. José Miguel Fialho Oliveira, atuando
como Entidade Promotora,
E,

SEGUNDO OUTORGANTE - Município de Viana do Castelo, abreviadamente designado por
MunVCT, com o NIPC 506 037 258, com sede na Rua Cândido dos Reis, 4901-887 Viana do Castelo,
neste ato representado pelo seu Presidente , José Maria da Cunha Costa, atuando como Entidade
Parceira,
é livremente celebrado o presente Protocolo de Colaboração, subordinado às cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª
(Objeto)
O Protocolo de Colaboração tem por objeto a realização de um Projeto no âmbito do PPEC - Plano de
Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, por parte da AREA Alto Minho, designado por

Edifícios Municipais LED -

Iluminar edifícios municipais com LED's, focado na promoção de

medidas que visam melhorar a eficiência no consumo de energia elétrica, através de ações
empreendidas por promotores elegíveis, sendo destinadas aos consumidores do Sector Serviços

(Administração Local do Alto Minho).
Cláusula 2ª
(Vigência)
O Protocolo de Colaboração terá a duração necessária ao integral cumprimento do seu objeto, com início
na data de 01/01/2017 e termo a 31/12/2018.

Cláusula 3ª
(Responsabilidade por tarefas do Projeto)
De acordo com a candidatura aprovada para o projeto e a divisão proposta para as respetivas tarefas, a
Entidade Promotora terá que proceder:
Tarefa 1 - Aquisição de lâmpadas LED ;
Tarefa 2 - Instalação das lâmpadas LED ;
Tarefa 3 - Plano de verificação e medição;
Tarefa 4 - Promoção e divulgação;
Tarefa 5 - Gestão do Projeto;

Cláusula 4ª
(Deveres gerais da Entidade Promotora)
A Entidade Promotora é a entidade que lidera o Projeto , ou seja, a AREA Alto Minho, a quem cabe, além
da coordenação do Projeto:

a) Submeter, nos prazos e condições estabelecidas na regulamentação aplicável, os Pedidos de
Pagamento com as listagens de despesa de todas as instituições beneficiárias, assegurando que
as mesmas se encontram devidamente certificadas e enviando os documentos que sejam
requeridos;
b) Respeitar o limite financiado pelo Projeto aprovado pela ERSE;
c) Assegurar o cumprimento das tarefas acima descritas na cláusula 3ª.
d) Proceder ao reembolso à Entidade Parceira de acordo com a cláusula 7ª.
Cláusula 5ª
(Deveres gerais da entidade parceira)
A Entidade Parceira, MunVCT, tem como dever:

a) Colaborar na execução do Projeto com a Entidade Promotora;
b) Indicar os edifícios municipais existentes no seu Município;
c) Ajudar na promoção e divulgação do Projeto;
d) Proceder à transferência da verba estipulada de acordo com a cláusula 6ª.
Cláusula 6ª
(Contribuição de cada entidade parceira)
1. De forma a executar o Projeto no ano de 2017, conforme previsto em sede de candidatura, o

Município de Viana do Castelo, como Entidade Parceira, deverá proceder ao adiantamento de uma
verba no total de 35.620,75 €(trinta e cinco mil , seiscentos e vinte euros e setenta e cinco cêntimos)
para a Entidade Promotora , correspondente a 100% do valor que lhe está atribuído referido no anexo
1 do presente Protocolo de Colaboração.

2. Este adiantamento deverá ser feito por transferência bancária, por quota extraord inária do MunVCT
enquanto associado da AREA Alto Minho, até ao dia 15 de Setembro de 2017 .
3.

A contribuição de cada Entidade Parceira para o Projeto é definida pelos encargos respeitantes à
aquisição de lâmpadas, plano de verificação e medição, promoção e divulgação, e despesas do
ROC, os quais são definidos no anexo 1.

Cláusula 7ª
(Receitas e despesas)
1. Todas as despesas no âmbito da execução do Projeto serão exclusivamente suportadas pela

Entidade Promotora, correspondentes à aquisição e instalação de lâmpadas, plano de verificação e
medição, promoção e divulgação, e despesas do ROC .
2. As importâncias recebidas ao abrigo do financiamento provenientes da ERSE, num equ ivalente a
montante de 80% dos encargos do Projeto, constituirão receitas da Entidade Promotora.
3.

Com estas receitas, a Entidade Promotora deverá reembolsar a Entidade Parceira, transferindo a
devida comparticipação, considerando a sua proporção dentro do Projeto .
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Cláusula 8ª
(Propriedade Final dos Bens Adquiridos e Resultados)
Os bens adquiridos e instalados no âmbito do Projeto serão propriedade dos beneficiários, ou seja,
conforme referido na Cláusula 1ª, os consumidores do Setor de Serviços.
Cláusula 9ª
(Incumprimento)
Caso a Entidade Parceira não proceda à sua contribuição no Projeto até à data prevista no n. 0 2 da
cláusula 6.ª, a Entidade Promotora não poderá prosseguir com a execução do Projeto, devendo
comunicá-lo à ERSE nos termos previstos no Regulamento do PPEC - Plano de Promoção da Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica.

o

presente Protocolo de Colaboração, depois de lido, vai ser devidamente assinado pelos

representantes da Entidade Promotora e da Entidade Parceira, ficando um exemplar para cada um dos
outorgantes.
1

1

CANOIOATUllA EOIFICIOS MUNICIPAIS lfO {âmbito do PPEC 2017-2018) - ANEXO 1

Peso no
projecto

MUNKIPIO

1

24~

Municipio Arcos de llaklevez
Munidpio Ceminh•
Municic>io Melfato
Municipio Mon,ão
Municipio Peredes Coura
Municipio Valença
Munkipio Viana Castelo
TOTAL

N' fquipomentos
(l.impad3s)

12%
4~

2%

22%
23%

1

100%

fquip•mentos
(lâmpadasl

2091
1208
12.SS
337
141
2147
1877

im

1

9056

144.844,76<

1

TOTAL

4.500,00C

j

2.500,00C

TOTAL

36.261,5739 (
20.185,2181 (
18.200,1829'
6.042,6874'
2.527.1813 (
34.132,1601'
35.620,7463'

266,68'
148,45'
133,85 e
44,44(
18,59(
251,02 e
261,97 e:

1

Muniapio para a
AREA Alto Minho

(lâmpadas)

1

S92,63C
329,89 C
297,45(
98,76(
41,30 (
557,83 (
ss2.15 e

Valor a transferir do

,..~ Equipamentos

Município Arcos de Valdevf!l
Município Caminha
Municipio Melgaço
Municipio Monção
Município Paredes Coura
Municipio Valença
Município Viana Castelo

6eROC

1.066,73(
593,80(
535,41 C
l77,76C
74,34 e
uJ04,09 e
1.047,88 (

1

Promoção e
díwli:açào (manual
boas praticas)

Subconuaução

contr~tação)

34.335.54'
19 113,08 (
17.233,48 e
5. 721,73 e
2 392,95(
32.319,23'
33 728,75'

MUNICIPIO

1

Entareos
Plano llerificaçlo
Medição (sub

1.124,99'

1

152.969.75 e 1

Valor a reembolsar
~

AR.EA Alto Minho
ao MunKipio

(finaná~ento (80'6)

2091

36.261,57€

29.009,26€

1208
1255

20.185,22€

16.148,17{

18.200,lSt

14.560,15 €

337
141
2147

34.132,16€

2.021,75€
27.305, HC

1877

35.620,75 €

28.496,60€

9056

4.834,15 (

6.042,69€.
2.s21,1s e

1

152.969,75 (

1

122.375~80 {

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os

1

Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (06) APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA

- MEDIDA 4:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA -

APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA PONTUAL-

MEDIDA 4 - De acordo com o previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, as
Associações/Clubes do Concelho procederam à candidatura à Medida 4, solicitando apoios para acções
e eventos de carácter competitivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos respectivos pedidos e
reconhecendo a importância destas acções/iniciativas no desenvolvimento dos projectos das
Associações/Clubes, na melhoria das diversas modalidades, na promoção de hábitos da vida saudável e
na projecção da cidade de Viana do Castelo, proponho a atribuição dos apoios abaixo indicados: eventos
a realizar, bem como, de participação em provas desportivas no estrangeiro.
ASSOCIAÇÃO/CLUBE

ATIVIDADE

PRC Nº PAM
2007/A35

APOIO

Associação Cultural Desportiva Santa Marta

XVII Corrida S. Silvestre

1.500,00 E

4837

Associação Desportiva Afifense

Ili Ultra Trail Internacional de Afife

1.500,00 E

4837

Associação Moto Galos de Barcelos

16° Moto-Rali Turístico

1.500,00 €

4837

Clube de Basquete de Viana

1 Torneio Internacional Basquetebol (reforço verba)

3.000,00 €

4837

Clube de Vela de Viana do Castelo

Semana do Atlântico - IV Troféu Cidade V. Castelo

35.000,00 E

4837

Escola Desportiva de Viana

1° Triatlo Olympic Challenge

10.000,00 E

4837

Grupo Folclórico Bordadeiras Cardielos

Trail S. Silvestre Cardielos - 6ª Edição

2.500,00 E

4837

Judo Clube de Viana do Castelo

Ação de Fomiação de Judo

200,00 E

4837

Motoclube Foz do Lima

Concentração Motas Clássicas e Passeio Todo
Terreno

2.500,00 €

4837

Voleibol Clube de Viana

Voleibol Cup Viana

5.000,00 €

4837

ASSOCIAÇÃO/CLUBE

PROVAS DESPORTIVAS NO ESTRANGEIRO

Federação Portuguesa de Bilhar

Campeonato do Mundo Pool Bola 9 - Qatar

Voleibol Clube de Viana

Participação Jogos Eixo Atlântico 2017 (Lugo)

(a)

Vítor

APOIO

COMP. NºPAM
2007/A35

1.750,00 E

4837

800,00 E

4837

Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os
Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
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Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (07) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO

DESPORTIVA: - Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta de
protocolos que seguidamente se transcrevem :-" PROPOSTA-

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DESPORTIVA
INTRODUÇÃO
Aos municípios, entre outras competências, está cometido o apoio ao desenvolvimento da
atividade desportiva.
No quadro dos apoios que disponibiliza anualmente aos clubes e associações desportivas que
desenvolvem regularmente atividade desportiva, o município procura apoiar de forma concreta,
o desenvolvimento da atividade desportiva regular nas suas múltiplas vertentes incluindo a do
treino e competição.
A obtenção de resultados desportivos de excelência implica, o desenvolvimento de planos de
trabalho/treino específicos, com a mobilização de recursos acrescidos, que os clubes, por si só
não conseguem mobilizar.
A participação de atletas e os seus resultados, em competições de topo nacional e
internacional, sendo reconhecida como um importante fator motivacional no seu percurso
desportivo, tem um impacto significativo na promoção do desporto e na generalização da
atividade física.
Os Atletas da modalidade de Atletismo: Marcos Maio, disciplina de salto em altura (campeão
nacional juvenil e júnior), e Miguel Pereira, da disciplina de barreiras (campeão nacional 60m
barreiras - juvenis, campeão nacional 110m juniores). decorrente da continuidade dos
resultados obtidos, das condições físicas técnicas e psicológicas que revelam , possuem um
perfil que, se compaginado com o desenvolvimento de um trabalho específico de treino e com
a

sua participação

num quadro de provas mais competitivo, potenciam a obtenção de

melhores resultados o que lhe pode possibilitar vir a integrar as representações nacionais.
O Clube de Atletismo Olímpico Vianense, detentor de uma equipa técnica especializada, aliada
às condições infraestruturais disponibilizadas pelo município para o desenvolvimento do
programa de treinos, permite criar condições mais favoráveis a uma melhor preparação dos
atletas nas vertentes técnica, física e desportiva, potenciando, assim, a obtenção de um maior
êxito desportivo.

Considerando;
Que os Atleta Marcos Maio e Miguel Pereira, pelo perfil técnico e desportivo que têm

Q-

revelado poderão, se reunidas melhores condições de trabalho, atingir resultados que lhes
permitam, no futuro próximo, integrar as representações nacionais no atletismo;
q Que para a progressão do seu percurso desportivo se torna indispensável garantir as

condições de enquadramento necessárias ao desenvolvimento de um plano de
trabalho/treino específicos;
Q-

As vantagens e as sinergias que decorrem de um esforço articulado dos diversos atores e

entidades envolvidas na criação das condições favoráveis à concretização de um plano de
treino específico para os atletas Marcos Maio e Miguel Pereira;
Q-

A participação dos atletas em competições nacionais e internacionais constitui um
importante fator de desenvolvimento desportivo, para além, para além ter um impacto no
plano social, gerador de interesse e entusiasmo pelo desporto, contribuindo, assim, para a
generalização da prática desportiva.

As entidades a seguir referenciadas: o Município de Viana do Castelo, representado pelo seu
Presidente José Maria Costa e o Clube de Atletismo Olímpico Vianense, representada pelo seu
Presidente José Alexandre Gomes, acordam entre si e de livre vontade a celebração do
presente protocolo desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA!
(Objeto)
O presente protocolo tem como objeto o apoio ao desenvolvimento de um plano de treino
desportivo de preparação dos atletas Marcos Maio e Miguel Pereira, bem como à sua
participação no quadro da alta competição, visando a sua progressão desportiva e a integração
nas representações nacionais, conforme planeamento entregue no município de Viana do
Castelo.

CLÁUSULA li
{Obrigações do Município)
1 - O Município obriga-se a apoiar, na época desportiva 2017/2018, este programa com uma
dotação mensal de 750,00€/mês (setecentos e cinquenta euros) compromisso nº 7.310,
a transferir, em tranches mensais, ao Clube de Atletismo Olímpico Vianense, entre o dia 1
de outubro a 31 de agosto de 2018, para comparticipação nas despesas correspondentes à
concretização do plano de trabalhos definido, nomeadamente com a participação no quadro
de provas identificado.
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2 - O valor acima mencionado será assegurado pelo Município, contra a entrega de relatório

técnico trimestral, onde constem, entre outros elementos, a assiduidade dos atletas,
participação em provas e resultados obtidos.
CLÁUSULA Ili
{Obrigações do Clube de Atletismo Olímpico Vianense)
1 - O Atletismo Olímpico Vianense, obriga-se a prestar todo o apoio logístico aos atletas a no

treino e na participação no quadro competitivo identificado e a remeter trimestralmente ao
Município o Relatório Técnico a que se refere o nº 2 da Cláusula li.
2 - Compromete-se a assegurar a participação da atleta nas competições nacionais e

internacionais bem como o acesso aos recursos/serviços de medicina desportiva
necessários à sua preparação.
CLÁUSULA IV
{Responsabilidade dos Atletas)
1 - Cumprir integralmente o plano de treino e participação em provas desportivas, definido e

validado pela Clube de Atletismo Olímpico Vianense;
2 - Participar no quadro de provas nacionais e internacionais definidos pela Federação

Portuguesa de Atletismo;
3 - A participar em ações de sensibilização desportiva promovidas pelo município.
CLÁUSULA V
{Abandono do Projeto)
O presente protocolo cessará imediatamente se qualquer dos atletas abandonar por iniciativa

própria ou a favor de terceiros o programa de preparação definido, e/ou se o Clube de Atletismo
Olímpico Vianense e o Município concluírem não haver condições que justifiquem a
continuidade do programa.
CLÁUSULA VI

No final da época desportiva de 2017/2018 (setembro) os outorgantes, após a aferição do
desenvolvimento do processo decidirão sobre a renovação do presente protoco lo.

CLÁUSULA VII

As matérias omissas no presente protocolo serão resolvidas por percurso aos princípios gerais
de Direito e às pertinentes normas do Código Civil.

"PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DESPORTIVA
INTRODUÇÃO
Aos municípios, entre muitas outras competências, está cometido o apoio ao desenvolvimento
da atividade desportiva.
No quadro dos apoios que disponibiliza anualmente aos clubes e associações desportivas que
desenvolvem regularmente atividade desportiva, o município procura apoiar de forma concreta,
o desenvolvimento da atividade desportiva regular nas suas múltiplas vertentes incluindo a do
treino e competição .
A obtenção de resultados desportivos de excelência implica, o desenvolvimento de planos de
trabalho/treino específicos, com a mobilização de recursos acrescidos, que os clubes, por si só
não conseguem mobilizar.
A participação de atletas e os seus resultados, em competições de topo nacional e
internacional, sendo reconhecido como um importante fator motivacional no seu percurso tem
um impacto significativo na promoção do desporto e na generalização da atividade física.
O atleta Miguel Ribeiro, no âmbito da atividade da modalidade de Atletismo , que desenvolve
e dos quadros competitivos em que participa, tem revelado elevadas capacidades físicas,
técnicas e psicológicas que se tem traduzido em resultados desportivos relevantes na
representação do nosso Concelho. o que lhe permite almejar um mais elevado nível de
prestação desportiva, e concomitantemente, poder vir a integrar a representação nacional em
competições de nível europeu e mundial.
O Clube de Atletismo Olímpico Vianense, detentor de uma equipa técnica especializada,
permite criar condições mais favoráveis a uma melhor preparação do atleta na vertente técnica
e física, potenciando-lhe, assim, um maior êxito nas várias competições Nacionais e
Internacionais.
Considerando que:
~-

o atleta Miguel Ribeiro, pelo perfil técnico e desportivo que tem revelado, poderá, se
reunidas melhores condições de trabalho, atingir resultados que lhe permitam uma melhor
performance desportiva nas principais competições nacionais e internacionais;

~-para

a progressão do seu percurso desportivo se torna indispensável garantir as condições

de enquadramento necessárias ao desenvolvimento de um plano de trabalho/treino
específicos;
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Q-

as vantagens e as sinergias que decorrem de um esforço articulado permitem condições
mais favoráveis à concretização de um plano de treino específico do atleta Miguel Ribeiro;

Q-

a participação de um atleta ao mais alto nível competitivo será reconhecida como importante
fator de desenvolvimento desportivo, gerador de um invulgar impacto no plano social, gera
um interesse e entusiasmo pelo desporto que acaba por contribuir para a generalização da
prática desportiva.

As entidades a seguir referenciadas: o Município de Viana do Castelo, representado pelo seu
Presidente José Maria Costa, o Clube de Atletismo Olímpico Vianense, representado pelo
seu Presidente José Alexandre Gomes, o Grupo Quercia, representado por Paulo Carvalho,
a empresa Carlos Cambão Interiores, representada por Carlos Cambão e a Escola Superior
de Desporto e Lazer, representada por Luís Paulo Rodrigues, acordam entre si e de livre

vontade a celebração do presente protocolo desportivo, que se rege pelas segu intes cláusulas:
CLÁUSULA!
(Objeto)
O presente protocolo tem como objeto o apoio ao desenvolvimento de um plano de treino

desportivo de preparação do atleta Miguel Ribeiro, que possibilitem a presença nos Jogos
Olímpicos de Tóquio 2020), visando também, o seu apuramento para o Campeonato da
Europa em 2018, o Campeonato Mundial em 2019 e o Campeonato da Europa em 2020.
CLÁUSULA li
(Obrigações do Município)
1 - O Município obriga-se a apoiar este programa com uma dotação de € 400,00/mês
(quatrocentos euros por mês) compromisso nº 7.308, a transferir, ao Clube de

Atletismo Olímpico Vianense, durante a época desportiva de 2017/2018, entre o dia 1 de
outubro de 2017 e 31 de agosto de 2018, para comparticipação nas despesas
correspondentes nos custos do projeto.
2- O valor acima mencionado será assegurado mensalmente pelo Município, contra a entrega
de relatório técnico trimestral, constando a descrição das provas em que participou, e
outros elementos essenciais como assiduidade e conforme plano de trabalho entregue
na Câmara Municipal.
CLÁUSULA Ili
(Obrigações do CAOV)
1 - O CAOV obriga-se, a prestar todo o apoio logístico ao atleta no treino e na participação no

quadro competitivo identificado e a remeter trimestralmente ao Município o Relatório
Técnico a que se refere o nº 2 da Cláusula li.

2 - Compromete-se a assegurar a participação do atleta nas competições nacionais e

internacionais bem como o acesso aos recursos/serviços de medicina desportiva
necessários à sua preparação.
CLÁUSULA IV
(Obrigações do Grupo Quercia)
O Grupo Quercia obriga-se ao atleta todo o apoio na área da Medicina Desportiva,

nomeadamente na Nutrição e acompanhamento Psicilógico durante a vigência do presente
contrato.
CLÁUSULA V
A Empresa Carlos Cambão Interiores, obriga-se a disponibilizar uma dotação de
€200,00/mês (duzentos euros por mês), para o apoio ao atleta Miguel Ribeiro
CLÁUSULA VI
(Obrigações da Escola Superior de Desporto e Lazer)
A Escola Superior de Desporto e Lazer, detentora de uma equipa técnica especializada,

obriga-se a criar condições mais favoráveis a uma melhor preparação do atleta nas vertentes
de controle, avaliação e monotorização do plano de treinos.

CLÁUSULA VII
(Responsabilidade do Atleta)
1 - Cumprir integralmente o plano de formação/treino definido e validado pelo CAOV - Clube

de Atletismo Olímpico Vianense .

2 - Participar no quadro de provas nacionais e internacionais definidos pelo CAOV
3 - A participar em ações de sensibilização desportiva promovidas pelo município.
CLÁUSULA VIII
(Abandono do Projeto)
O presente protocolo cessará imediatamente se o atleta abandonar por iniciativa própria ou a

favor de terceiros, o programa de preparação definido e/ou se o CAOV - Clube de Atletismo
Olímpico Vianense e o Município concluírem não haver condições que justifiquem a sua
continuidade .
CLÁUSULA IX
No final da época desportiva de 2017/2018 (Agosto) os outorgantes, após a aferição do

desenvolvimento do processo e resultados obtidos decidirão sobre a renovação do presente
protocolo para a época seguinte e respetivas condições.
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CLÁUSULA X

As matérias omissas no presente protocolo serão resolvidas por percurso aos princípios gerais
de Direito e às pertinentes normas do Código Civil.

"PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DESPORTIVA
INTRODUÇÃO
Aos municípios, entre muitas outras competências, está cometido o apoio ao desenvolvimento
da atividade desportiva.
No quadro dos apoios que disponibiliza anualmente aos clubes e associações desportivas que
desenvolvem regularmente atividade desportiva, o município procura apoiar de forma concreta,
o desenvolvimento da atividade desportiva regular nas suas múltiplas vertentes incluindo a do
treino e competição.
A obtenção de resultados desportivos de excelência implica, o desenvolvimento de planos de
trabalho/treino específicos, com a mobilização de recursos acrescidos, que os clubes, por si só
não conseguem mobilizar.
A participação de atletas e os seus resultados, em competições de topo nacional e
internacional, sendo reconhecido como um importante fator motivacional no seu percurso tem
um impacto significativo na promoção do desporto e na generalização da atividade física .
A esgrimista Carolina Oliveira, no âmbito da atividade que desenvolve e dos quadros
competitivos em que participa tem revelado elevadas capacidades físicas, técnicas e
psicológicas que se tem traduzido em resultados desportivos relevantes (campeã nacional de
juniores e seniores) o que lhe permite almejar um mais elevado nível de prestação desportiva,
e concomitantemente, poder vir a integrar a representação nacional em competições de nível
europeu e mundial.
A EDV - Escola Desportiva de Viana, detentora de uma equipa técnica especializada, permite
criar condições mais favoráveis a uma melhor preparação da atleta na vertente técnica e física,
potenciando-lhe, assim, um maior êxito nas várias competições Nacionais e Internacionais.
Considerando que:
~-

a Esgrimista Carolina Oliveira pelo perfil técnico e desportivo que tem revelado poderá,
se reunidas melhores condições de trabalho , atingir resultados que lhe permitam uma
participação nas representações nacionais e internacionais;

~-

para a progressão do seu percurso desportivo se torna indispensável garantir as condições
de enquadramento necessárias ao desenvolvimento de um plano de trabalho/treino
específicos;

~-

as vantagens e as sinergias que decorrem de um esforço articulado para a criação das
condições favoráveis à concretização de um plano de treino específico da Esgrimista
Carolina Oliveira;

~-a

participação de uma atleta em competições nacionais e internacionais sendo reconhecida

como importante fator de desenvolvimento desportivo, gerador de um invulgar impacto no
plano social, gera um interesse e entusiasmo pelo desporto que acaba por contribuir para
a generalização da prática desportiva.
As entidades a seguir referenciadas: o Município de Viana do Castelo, representado pelo seu
Presidente José Maria Costa e a EDV - Escola Desportiva de Viana, representada pelo seu
Presidente Rui Silva, acordam entre si e de livre vontade a celebração do presente protocolo
desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA!
(Objeto)
O presente protocolo tem como objeto o apoio ao desenvolvimento de um plano de treino

desportivo de preparação da Esgrimista Carolina Oliveira, para disputar o apuramento
Olímpico (Tóquio 2020), desenvolvido ao logo de quatros épocas desportivas, e visando o
seu apuramento para o Campeonato da Europa de Juniores e para o Campeonato do
Mundo de Juniores.

CLÁUSULA li
(Obrigações do Município)
1 - O Município obriga-se a apoiar este programa com uma dotação de 625,00€/mês
(seiscentos e vinte e cinco euros/mês) compromisso nº 7.309, a transferir, à EDV

Escola Desportiva de Viana, durante a época desportiva de 2017/2018, entre o dia 1 de
outubro de 2017 e 31 de agosto de 2018, para comparticipação nas despesas
correspondentes nos custos do projeto.
2- O valor acima mencionado será assegurado mensalmente pelo Município, contra a entrega
de relatório técnico trimestral, constando a descrição das provas em que participou, e
outros elementos essenciais como assiduidade e conforme plano de trabalho entregue na
Câmara Municipal.
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~
CLÁUSULA Ili
(Obrigações da EDV - Escola Desportiva de Viana)
1 - A EDV obriga-se, a prestar todo o apoio logístico à atleta no treino e na participação no

quadro competitivo identificado e a remeter trimestralmente ao Município o Relatório
Técnico a que se refere o nº 2 da Cláusula li.

2 - Compromete-se a assegurar a participação da atleta nas competições nacionais e
internacionais bem como o acesso aos recursos/serviços de medicina desportiva
necessários à sua preparação.
CLÁUSULA IV
(Responsabilidade da Atleta)
1 - Cumprir integralmente o plano de formação/treino definido e validado pela EDV - Escola

Desportiva de Viana;

2 - Participar no quadro de provas nacionais e internacionais definidos pela Federação
Portuguesa de Esgrima;
3 - A participar em ações de sensibilização desportiva promovidas pelo município.
CLÁUSULA V
(Abandono do Projeto)
O presente protocolo cessará imediatamente se a atleta abandonar por iniciativa própria ou a

favor de terceiros, o programa de preparação definido e/ou se a EDV - Escola Desportiva
de Viana e o Município concluírem não haver condições que justifiquem a sua continuidade.

CLÁUSULA VI

No final da época desportiva de 2017/2018 (agosto) os outorgantes, após a aferição do
desenvolvimento do processo e resultados obtidos decidirão sobre a renovação do presente
protocolo para a época seguinte e respetivas condições.

CLÁUSULA VII

As matérias omissas no presente protocolo serão resolvidas por percurso aos princípios gerais
de Direito e às pertinentes normas do Código Civil.
(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar os transcritos protocolos. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os
Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (08) PROTOCOLO "NÁUTICA PARA

TODOS" COM APPACDM:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:-

/1

PROPOSTA - PROTOCOLO "NÁUTICA PARA

TODOS" COM APPACDM - A Câmara Municipal perspetiva a inclusão nas atividades curriculares na
Expressão físico motora, da natação no 1º CEB e da náutica na disciplina de educação física, no 2º e 3º
ciclos, adaptadas, em todas os estabelecimentos de educação e ensino dos agrupamentos,
proporcionando aos alunos portadores de incapacidade e deficiência a prática incluída na respetiva
aula . Esta perspetiva de igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, assenta na interação entre o
Município, a APPACDM e os Agrupamentos de Escolas, tendo dando resposta, numa 1ª fase aos alunos
com deficiência da Unidades especializadas dos AE de Abelheira e Monte da Ola, e no apoio a outros
alunos sinalizados com deficiência de outras escolas, durante o ano letivo de 2016/2017. É, portanto,
pretensão dos Agrupamentos de Escolas a inclusão de alunos sinalizados com necessidades educativas
especiais existentes nas diversas turmas dos estabelecimentos de educação e ensino, que frequentem
a natação no 1º CEB e as atividades náuticas do 2º e 3º ciclos. Considerando o apoio aos 32 alunos de
13 turmas do ensino básico, e a pretensão de se alargar a todos os agrupamentos de escolas a prática
curricular da natação e das atividades náuticas aos alunos com deficiência, bem como, dar resposta a
outros projetos que envolvem a autarquia durante o ano, torna-se necessário dar continuidade ao
protocolo existente entre o Município e a APPACDM, que, redimensionado no aumento de alunos a
apoiar, exige outras condições técnico pedagógicas em simultâneo. Assim, propõe-se a renovação do
referido protocolo, cujo valor mensal será de € 5.000,00 (compromisso nº 7.307}, com início a 2 de
outubro de 2017 e términos a 30 de setembro de 2018. (a} Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges,
Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (09)
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PROTOCOLO DE APOIO AO "PROJETO NATAÇÃO 1° CICLO" COM O
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA NOVA ANHA:- A Câmara
Municipal deliberou retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria José
Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e
Cláudia

Marinho.

( 10)

FORNECIMENTO

DE

COMBUSTÍVEIS

RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS PELO
PERÍODO DE 12 MESES - SMSBVC:- Pelos Serviços Municipalizados de
Saneamento Básico de Viana do Castelo foi remetido o ofício nº 5292/ 17, datado de 3 de
novembro corrente, a remeter para aprovação a deliberação do conselho de administração
de 2/11/2017 e que seguidamente se transcreve:-

" FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS

RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS PELO PERIODO DE 12 MESES -

Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de Viana do Castelo, tomada em sua reunião
de 13 de novembro de 2014, foi aprovada a integração deste Serviços Municipalizados num
agrupamento de entidades adjudicantes sendo o representante do referido agrupamento a CIM do Alto
Minho. No âmbito dos concursos lançados por esta entidade, ao abrigo da Central de Compras
Intermunicipal, urge dar continuidade à adesão do acordo quadro referente ao fornecimento de
combustíveis rodoviários. Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou, por unanim idade,
aprova r o caderno de encargos e o convite à apresentação de propostas, e mandar remeter à Câmara
Municipal de Viana do Castelo, proposta de lançamento de consulta mediante ajuste direto, para a
aquisição de combustível pelo período de 12 meses, cujo preço base ascende ao montante de
304.466,00 € a que acresce IVA à taxa legal. Mais deliberou, também por unanimidade, designar o
seguinte júri do procedimento : Presidente; José João Machado Garcêz Moreira Efetivos; Dora Amorim

e Ana isabel Gonçalves Rocha. Suplentes; José Costa e Diana Cunha. Deliberou por último, e também
por unanimidade, propor a delegação de poderes neste Conselho de Administração para promover e
praticar todos os atos e operações necessários com vista ao lançamento do referido ajuste direto,
designadamente lançar o convite, prestar esclarecimentos, responder a erros e omissões reportados.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Conselho de Administração dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico atrás transcrita e em consequência
deliberou aprovar o caderno de encargos e o convite para apresentação de propostas, bem
como lançar concurso por ajuste directo para a aquisição de combustível pelo período de
12 meses, cujo preço base ascende ao montante de 304.466,00 € a que acresce IVA à taxa
legal. Mais deliberou, também por unanimidade, designar o seguinte júri do
procedimento: Presidente; José João Machado Garcêz Moreira Efetivos; Dora Amorim e
Ana isabel Gonçalves Rocha. Suplentes; José Costa e Diana Cunha. Por ultimo, deliberou
delegar poderes no referido Conselho de Administração para promover e praticar todos
os atos e operações necessários com vista ao lançamento do referido ajuste direto,
designadamente lançar o convite, prestar esclarecimentos e responder a erros e omissões
reportados. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice
Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (11) TOPONÍMIA -

APROVAÇÃO DE TOPÓNIMO EM AREOSA:- Presente o ofício nº 46, de 11 de
janeiro findo da Junta de Freguesia de Areosa a remeter para aprovação, proposta de
atribuição de toporúmia a arruamentos da referida freguesia, e que foi aprovado em 27 de
dezembro de 2010 pela Assembleia de Freguesia de Areosa, tendo sido a este propósito
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apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - TOPONÍMIA:
APROVAÇÃO DE TOPÓNIMO EM AREOSA - Apresenta-se para aprovação a proposta de topónimo
aprovado em assembleia de freguesia de Areosa, em 27 de dezembro de 2010, e comunicado à Câmara
Municipal de Viana do Castelo em 12 de outubro de 2017.". 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: Designação Toponímica
Rua dos Vicentinos

Confrontações
Inicio na Av. de Areosa
1 Sem Fim

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os
Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho.

(12) DEVOLUÇÃO DE BILHETEIRA À

CONFRARIA DE SÃO VICENTE DE PAULO:- Pela Vereadora Maria José
Guerreiro fi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA CONFRARIA SÃO VICENTE DE PAULO COM o NIF: 501628304 - CONCERTO MICAELA ABREU - VAMOS
AJUDAR o DAVID -

CONCERTO SOLIDÁRIO 1 TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA - 06 de setembro - Este

espetáculo de música no Teatro Municipal Sá de Miranda contou com 200 espectadores, sendo
que 180 pagaram ingresso de 5€ e houve 20 convites. A receita deste espetáculo já foi depositada na
tesouraria do Município de Viana do Castelo, através das guias 9127 (90€), 9189 (55€), 9236(25€),
9326(100€),9375(200€) e 9435(430€). Total da receita de bilheteira foi de 900€ tendo o compromisso

financeiro nº. 5429. Pelo exposto, o Município de Viana do Castelo fará reverter a receita da bilheteira,
total de 900€, para a referida Confraria São Vicente de Paulo com o NIF: 501628304, após a retenção
do IVA. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando pre sentes o Vice

Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (13) APOIO À ATIVIDADE

"PISADA MEDIEVAL" EM SUBPORTELA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA - APOIO À
ATIVIDADE "PISADA MEDIEVAL" EM SUBPORTELA - A fim de ser objeto de registo fílmico, foi
organizada uma pisada no lagar medieval de Subportela, para a qual foi necessário proceder a aluguer
de indumentária e preparação de espaço e alfaias. Tratando-se de uma atividade de recriação histórica
e valorização patrimonial, propõe-se um apoio de 1.000,00€ à Junta da União de Freguesias de
Subportela, Deocriste e Portela Susã (Compromisso Financeiro n.º 2017/5721). (a) Maria José
Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação

foi tornada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria
José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhldo, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e
Cláudia Marinho. ( 14) AQUISIÇÃO DE DVD AO GRUPO ETNOGRÁFICO DE

S. LOURENÇO DA MONTARIA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-" PROPOSTA-AQUISIÇÃO DE DVD
AO GRUPO ETNOGRÁFICO DE S. LOURENÇO DA MONTARIA-O Grupo Etnográfico de S. Lourenço da
Montaria contempla 25 anos de atividade e, no âmbito dessa comemoração, compilou alguns registos
das tradições da Serra de Arga que ainda se mantêm vivas. Reconhecendo o esforço meritório do grupo
e o seu trabalho de pesquisa e preservação da tradição das comunidades serranas, propõe-se a
aquisição de 100 exemplares dos DVD's produzidos pelo valor 1.000,00€ (Compromisso Financeiro n.º

2017/5722). (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

proposta. Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Vice
Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido,
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Hermenegildo

Costa,

Paula

Veiga

e

Cláudia

Marinho.

(15)

APOIO

1

À

ORGANIZAÇÃO DO "FESTIVAL DE TEATRO DE VIANA DO CASTELO":Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:-

"PROPOSTA- APOIO À ORGANIZAÇÃO DO "FESTIVAL DE TEATRO DE VIANA DO

CASTELO" - O Teatro do Noroeste - CDV organiza a l.ª edição do Festival de Teatro de Viana do Castelo,
evento que se caracteriza pela diversidade de propostas de espetáculos e que pretende responder a vários
públicos. Desde a apresentação de produções de âmbito nacional às de âmbito regional e local, passando
por uma intensa atividade de intervenção comunitária e por uma atenção específica sobre o acesso à arte
por parte de todos, o "Festival de Teatro de Viana do Castelo" vem ao encontro do que se considera ser o
caminho da democratização da arte e da cultura. Para ajudar a suportar este evento, propõe-se um apoio
de 20.000,00€ do Teatro de Noroeste-CDV (PRC n.Q 2017/4889). (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro,
Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia
Marinho. (16) PLANO ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO E ESTÍMULO DO

EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO:- A
Câmara Municipal deliberou retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os
Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (17)

AUTORIZAÇÃO

PARA A

REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM ÁREA ABRANGIDA PELA RESERVA
AGRÍCOLA

NACIONAL

E

PELA

RESERVA

ECOLÓGICA

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vice

Presidente foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "

PROPOSTA-

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM ÁREA ABRANGIDA PELA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
E PELA RESERVA ECOLÓGICA - RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - PROJETO DE INTEGRAÇÃO
PAISAGÍSTICA- PARQUE INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE lANHESES- VIANA DO CAsTELO - MEMÓRIA DESCRITIVA E
JUSTIFICATIVA-1- Enquadramento da ação face ao regime jurídico do Plano Diretor Municipal de Viana

do Castelo - O espaço definido no projeto de integração paisagística do Parque Industrial e Empresarial
de Lanheses integra o Solo Rural, categoria Espaços Agrícolas, pelo que o licenciamento da obra, nos
termos do artigo 15.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, terá de ser antecedido do
reconhecimento de Interesse Municipal.

Extrato PDM

Quinta-feira, 9 de Novembro de 2017

O terreno onde se pretende instalar o referido projeto é abrangido parcialmente pela RAN - DecretoLei n2 73/2009, pelo que deverá ser consultada a ERRAN - Entidade Regional do Norte da Reserva
Agrícola Nacional.

Extrato da Planta de Condicionantes

É igualmente abrangido parcialmente pela REN - Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.2 239/2012, de 2 de novembro, com a redação do seu artigo 20.2 dada pelo artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, pelo que deverá ser obtida autorização da Comissão de
Coordenação da Região Norte - CCDR-N. 2 - Descrição e Justificação do Projeto - O Projeto de

Integração Paisagística de acordo com a memória descritiva e justificativa define como objetivo o

enquadramento paisagístico do parque empresarial e da sua integração na estrutura verde envolvente,
assumindo um importante papel na mitigação dos impactos da construção/exploração da plataforma
industrial. Ambos os objetivos serão alcançados através da plantação de maciços e cortinas de
vegetação compostas por árvores e arbustos da flora característica da região, de forma a acentuar o
carácter reintegrador da intervenção, salvaguardando e orientando as vistas e reduzindo o impacte
visual das estruturas edificadas.

Extrato da Planta de Condicionantes
A seleção do material vegetal assentou em critérios de sustentabilidade, tendo sido propostas espécies
bem-adaptadas às condições biofísicas do local. O Plano de Plantação assegura uma continuidade

Quinta-feira, 9 de Novembro de 2017

-17-

ecológica dentro do parque empresarial e deste com a área envolvente, tendo sido devidamente
salvaguardados o tratamento e enquadramento da linha de drenagem natural. A vegetação proposta é
de fácil adaptabilidade às condições locais de solo e clima, dispensando a abertura de furo para
instalação de sistema de rega. A proposta de plantações e sementeira, acentua o carácter reintegrador
da intervenção, salvaguardando e orientando as vistas e reduzindo o impacte visual do Parque
Empresarial. O modelo de plantações adotado assegura uma continuidade ecológica dentro do parque
empresarial e deste com a área envolvente. A intervenção resulta da necessidade de melhorar a
integração entre os acessos e a sua envolvente, constituída por manchas de vegetação florestal, com o
objetivo de diminuir impactes visuais. A proposta pretende também dotar a área de intervenção de
condições adequadas para a fruição do espaço exterior por parte dos utentes do parque, assegurando
o funcionamento dos ciclos ecológicos em presença e a integração com a envolvente. Em consonância
com análise prévia efetuada, a hidráulica propõe três bacias de retenção que servirão para regularizar
o input de águas pluviais gerado pela impermeabilização dos pavimentos no interior do parque, e pelas
mobilizações de terrenos para a criação de plataformas, e que serão depois encaminhadas através de
uma linha de drenagem natural a jusante. Conseguir-se-á, desta forma, manter o atual regime
hidrológico da ribeira, e evitar fenómenos erosivos indesejáveis. No extremo sudeste está considerada
a implantação de um equipamento desportivo (campo de jogos) com bancadas e um pequeno
estacionamento diretamente afeto a esta atividade. Será definida uma via que permite o acesso direto
do exterior a esta unidade desportiva. Na envolvente foi definida uma rede de percursos pedonais, em
saibro, que se desenvolverá a nascente e que permitirá criar um parque verde com zonas de clareira
bem

definidas por extrato

arbustivo

e

herbáceo e circuito

de manutenção que ligará

caminhos/percursos já existentes à malha urbana, uma urbanidade rural, composta por edificações
dispersas embora de forma organizada (maioritariamente ao longo das vias). Estes percursos efetuarão
ainda a ligação da zona verde de recreio ao campo desportivo, e servirão não só para facilitar os acessos

pedonais como para promover a vivência ao ar livre, podendo inclusive servir como circuito de
manutenção informal e despretensioso. Assim, proponho à Câmara Municipal a aceitação da presente
proposta e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal. (a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta e remeter a mesma para aprovação da Assembleia
Municipal. Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Vice
Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (18) ATRIBUIÇÃO DO

BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE IMT (IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS) - JN AUTOMÓVEIS - AUTO
VALVERDE - ART.0 23. 0 -A DO CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO RETIFICAÇÃO:- Pelo Vice Presidente foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:-

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

TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS)-JN AUTOMÓVEIS-AUTO VALVERDE-ART.!! 23.!!-A DO. CÓDIGO FISCAL DO

INVESTIMENTO-RETIFICAÇÃO- Por

deliberação camarária de 06/06/2017 foi aprovada a atribuição da

isenção do IMT à empesa JN Automóveis, comercialmente conhecida por Auto Valverde,
contribuinte fiscal n.º 508 460 310, para a compra de uma parcela de terreno a destacar do prédio
inscrito nas matrizes prediais, rústica e urbana, respetivamente, sob os nºs. 261e289 e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o n.º 687 /Neiva. Por lapso dos serviços,
não foi considerada uma escritura de expropriação amigável realizada, a qual deu origem a novo artigo
e nova descrição. Assim, a área de 2.591 mz, situada na Zona Industrial de Neiva - 2ª Fase, a ser
adquirida pela JN Automóveis, corresponde ao artigo urbano 1292-Neiva e descrito na CRP sob o nº
2064/20160229. (a) Vítor Lemos.". 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, solicitar a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do
benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela transação de um lote de terreno com
a área de 2.591 m 2, situada na Zona Industrial de Neiva - 2ª Fase, a destacar do prédio
inscrito na matriz predial urbana, sob o número 1292-Neiva, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Viana do Castelo sob o n. 0 20160229. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro,
Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia
Marinho. (19)

PROTOCOLO

DE

COOPERAÇÃO

FINANCEIRA

PARA

REALIZAÇÃO A INTERVENÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTALEIRO DE
REPARAÇÃO

DE

EMBARCAÇÕES

DE

PESCA

DO

CABEDELO

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 celebrado em 25 de outubro
findo com a Polis Litoral Norte que tem como objecto a modernização do estaleiro de
reparação de embarcações de pesca do Cabedelo. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro,
Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia
Marinho. (20)

PROTOCOLO

DE

COOPERAÇÃO

FINANCEIRA

PARA

REALIZAÇÃO A INTERVENÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO PORTINHO DE
CASTELO DE NEIVA - RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou, nos
termos do número 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o

protocolo celebrado em 25 de outubro findo com a Polis Litoral Norte que tem como
objecto a modernização do Pertinho de pesca de Castelo de Neiva, que inclui intervenções
nos arrumes de aprestos de pesca, nas zonas exteriores, na oficina de reparação e
manutenção das embarcações, no posto de abastecimento de combustíveis a embarcações,
na instalação de equipamentos para varagem e descarga do pescado e na construção do
edifício de apoio à atividade piscatória/ edifício-lota. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro,
Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia
Marinho. (21)

BÁSICA

E

REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA
SECUNDÁRIA

DE

BARROSELAS

ANULAÇÃO

DO

PROCEDIMENTO CONCURSAL:- Presente o processo de empreitada indicada em
título do qual consta o relatório final que seguidamente se transcreve:- "RELATÓRIO
FINAL-1- INTRODUÇÃO- Este relatório foi elaborado para a apreciação das propostas apresentadas
pelos conco·rrentes, no concurso público "Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária
de Barroselas", publicado em Diário da Republica, li Serie, nº 133, de 12 de julho de 2017, e no Diário
da Republica, 11 Serie, nº 179, de 15 de setembro de 2017, com prorrogação de prazo. O Júri, nomeado
por deliberação de reunião de Câmara, datado de vinte e dois de junho de 2017, para efeito de
apreciação de propostas é composto pelos seguintes elementos Eng. José Nuno Machado Pinto, Eng.
Célia Maria Passos Pereira e o Dr. António Alberto Moreira do Rego, de acordo com a competência
definida no artigo 69º do Código de Contratação Pública. Aos trinta dias de outubro de 2017, foi
realizado a abertura de propostas com a elaboração da lista de concorrentes. Ao referido concurso
concorreram as seguintes firmas: 1. Norcep Construções, SA; 2. Alexandre Barbosa Borges, SA; 3.
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Construções Corte Recto, Lda. 4. Dape, Lda 5. Valentim José Luís & Filhos, SA 6. BAltor Engenharia e
Construção Lda; 7. Predilethes Construções, Lda . 8. Cunha & Barroso, Lda, 9. Atlantinivel - Construção
Civil Lda; 10. Agostinho Malheiro Coelho- Construções Lda. Foram excluídos todos os concorrentes por
não apresentarem propostas conforme o solicitado no Caderno de Encargos e Programa de Concurso,
e conforme o nº 2 -a) do artigo 70º do CCP. 2. CONCLUSOES-Assim e nos termos do nº 1, alínea a), do
artigo 79º do CCP, não há lugar adjudicação do presente concurso publico, pelo que se submete à
consideração do Exmo . Senhor Presidente desta Câmara Municipal, anulação do presente
procedimento de concurso publico. (a) Nuno Pinto; (a) Célia Pereira; (a) Alberto Rego.".

A Câmara

Municipal deliberou concordar com o teor do transcrito documento e proceder à
anulação do concurso de "Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária
de Barroselas". Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice
Presidente e os Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (22) EMPREITADA DE

"REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E
SECUNDÁRIA DE BARROSELAS" - ABERTURA DO PROCEDIMENTO
CONCURSAL,

APROVAÇÃO

DO

PROJECTO

DE

EXECUÇÃO

E

NOMEÇÃO DO JÚRI:- Presente o processo indicado em título do qual constam as
informações técnicas e proposta que seguidamente se transcrevem:- "INFORMAÇÃO - O
projeto de "Execução da Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária de Barroselas"
aprovado, tem a sua localização da União de Freguesias Barroselas e Carvoeiro. O projeto consiste em
requalificar os espaços de cantina/refeitório e Pavilhão desportivo, e remodelação das infraestruturas dos
4 blocos. A estimativa obtida para este projecto é no valor de 1.850.000,00€, mais IVA. Propõem-se

abertura do procedimento em conformidade com o anexo do DL. 18/2008, de 29 de janeiro." E
"INFORMAÇAO - Perante o "Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização da Escola
Básica e Secundária de Barroselas", celebrado entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de
Viana do Castelo, em 12 de setembro de 2016, foi desenvolvido o projeto de execução que se apresenta
em anexo. Este projeto dá resposta ao programa previsto, nomeadamente: - A requalificação integral da
Cantina/Refeitório e do Pavilhão Desportivo; - Remodelação das infraestruturas de abastecimento de água,
saneamento e eletricidade nos 4 blocos. O projeto de execução tem todos os pareceres vinculativos das
Entidades externas ao Município, apresenta uma estimativa orçamental de 1.850.000,00 €+ IVA, pelo que
se propõe a sua aprovação. ", e " PROPOSTA - ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A
EMPREITADA "EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE BARROSELAS" Perante a informação técnica anexa, proponho a abertura do procedimento por concurso público em
conformidade com o anexo do DL 18/2008, de 29 de Janeiro (CCP), bem como a aprovação do projeto de
execução e de todas as peças do procedimento. Proponho para o presente concurso: 1-A designação do
seguinte júri - Eng.2 José Nuno Machado Pinto - Presidente do Júri; Eng. Célia Maria Passos Pereira - Vogal
Efetivo; Dr. Alberto Moreira Rego - Vogal Efetivo; Eng. Artur Gordo - Vogal Suplente; Ora . Hirondina
Conceição Passarinho Machado - Vogal Suplente. 2 - Delegar no presente júri a competência para prestar
esclarecimentos e retificações das peças do procedimento, pronunciar-se sobre os erros e as omissões
identificados pelos interessados, prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas e classificar
os documentos das propostas nos termos dos artigos so2, 612, 642 e 662 do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro. 3 - Delegar, na Secção de Expropriações e Concursos
a competência para as comunicações e notificações da responsabilidade do órgão competente para a
decisão de contratar, em conformidade com o artigo 109º do Código dos Contratos Públicos. (a) José Maria
Costa.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi

tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria José
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Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e
Cláudia Marinho. (23)

EMPREITADA DE "CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE

EMPRESARIAL DE LANHESES" - ADJUDICAÇÃO:- Presente o processo de
empreitada indicada em título do qual consta o relatório final que seguidamente se
transcreve:- "RELATÓRIO FINAL - 1- INTRODUÇÃO - O presente documento tem por objetivo
apresentar as conclusões do Júri do Procedimento, na sequência do término da Audiência Prévia do
Concurso Público para a empreitada de "Consolidação do Parque Empresarial de Lanheses", nos termos
previstos no art.º 148.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro. 2 - AUDIÊNCIA PRÉVIA - Em tempo oportuno, o Júri procedeu à apreciação das
propostas recebida s e, em função do exigido nas peças do procedimento e na legislação aplicável,
ordenou-as para efeitos de adjudicação, conforme melhor consta do Segundo Relatório Preliminar
então elaborado. O Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 147º e 123º do CCP. 3 - RESULTADO DA
AUDIÊNCIA PRÉVIA - Realizada a Audiência Prévia, não foram apresentadas observações pelos

Concorrentes. 4. CONCLUSÕES - Face ao referido no ponto precedente o Júri deliberou por
unanimidade, manter a intenção de a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente M. Couto
Alves, SA, pelo valor de 1.913.845,98€ (um milhão, novecentos e treze mil oitocentos e quarenta cinco
euros e noventa e oito cêntimos), sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em vigor, intenção essa já sugerida
no segundo relatório preliminar lavrado em 26 de outubro de 2017. (a) Nuno Pinto; (a) Célia Pereira; (a)
Alberto Rego.".

A Câmara Municipal deliberou concordar com o teor do transcrito

documento e adjudicar a referida empreitada à firma M. Couto Alves, SA, pelo valor de
1.913.845,98€ (um milhão, novecentos e treze mil oitocentos e quarenta cinco euros e

noventa e oito cêntimos), sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em vigor. Esta deliberação
foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os Vereadores Maria
José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e
Cláudia Marinho. (23) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal
deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor:IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÂNICA ECONÓMICA

02
0201
02
0202
020225
04
0405
040501
04050102
0405010208
04050108
08
0805
080501
08050102
0805010202
0805010204
0805010206
0805010207
0202
02
0202
020215
020225
07
0701
070107
070108
0203
02
0201
020105
020120
020121
0202
020218
020225
04
0405
040501
04050102
0405010208
0407
040701
04070101
04070102
04070104
08
0807

DESCRIÇÃO
GAMARA MUNICIPAL
PRESIDi:NCIA
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AoUISIÇÃO DE SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERi:NCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
OUTROS
OUTROS
TRANSFERi:NCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
SEDES DE JUNTAS E CENTROS Cívicos
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
VIAÇÃO RURAL
PAVILHÕES DESPORTIVOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
FORMAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
SOFTWARE INFORMÁTICO
DEP. EDUCAÇÃO, CULTURA E QUALIDADE DE VIDA
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS
MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERIÔNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
OUTROS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FINS CULTURAIS
FINS DESPORTIVOS
FINS SOCIAIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUICôES SEM FINS LUCRATIVOS

DOTAÇÃO
ANTERIOR

DESPESA
MODIFICACÕES ORCAMENT AIS
INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇOESI
REFORCOS
ANULACÕES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

624260,00

15000,00

0,00

639260,00

1238908,05
539006,01

42000,00
1600,00

0,00
0,00

1280908,05
540606,01

627000,00
245000,00
2876266,20
402000,00

1000,00
6000,00
21000,00

0,00
0,00
0,00
7000,00

628000,00
251000,00
2897266,20
395000,00

6300,00
428855,42

3000,00
10000,00

o.ao
o.ao

9300,00
438855,42

50063,57
175239,44

1500,00
6000,00

0,00

51563,57
181239,44

150000,00
51800,00
316200,00

0,00
8500,00
0,00

15000,00
0,00
40000,00

135000,00
60300,00
276200,00

154500,00
2820423,51

0,00
0,00

15000,00
43400,00

139500,00
2777023,51

30300,00

0,00

8000,00

22300,00

975400,00
1220922,00
809500,00

1000,00
6000,00
34860,00

0,00
0,00
0,00

976400,00
1226922,00
844360,00

º·ºº

º·ºº
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080701
0205
01
0101
010107
01010701
02
0202
020204
020208
020212
02021201
020225
07
0701
070103
07010301
0701030199
070104
07010413
070110
07011002
08
0801
080101
08010102

INSTITUIÇôES SEM FINS LUCRATIVOS
2505500,00
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA
PESSOAL REGIME DE TAREFA OU AVENÇA- INDIVIDUAL
26600,00
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE EDIFiCIOS
90000,00
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
79000,00
SEGUROS
42000,00
EDIFÍCIOS
1007500,00
OUTROS SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EOIFÍCIOS
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
440750.40
OUTROS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
OUTROS
2098506,60
EQUIPAMENTO BÁSICO
349000,00
OUTRO
TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
PUBLICAS
191500,00
OUTRAS
TOTAL 20.572.301,20
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

0,00

24400,00

2481100,00

13300,00

0,00

39900,00

0,00
10000,00

10000,00

80000,00
89000,00

º·ºº
º·ºº
50000,00

55000,00
957500,00

0,00

4250,00

436500.40

12500,00

0,00

2111006,60

21500,00

0,00

370500,00

13000,00

º·ºº

º·ºº

227.760,00
158.260,00
69.500,00

10710,00
180790,00
227.760,00 20.572.301 ,20
181.400,00
46.360,00

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da
Câmara e dos Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa e Paula Veiga e a abstenção da Vereadora Cláudia Marinho. (24)

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos do
número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o despacho do
Presidente da Câmara de 8 de Novembro corrente pelo qual aprovou a minuta do contrato
relativo à empreitada de "Construção dos Edifícios E3 - Restauração e Bebidas e E7B Equipamento de Apoio ao Desporto - Praia Norte". Esta deliberação foi tomada por
maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente e dos Vereadores Maria José
Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido e Cláudia Marinho e a abstenção dos
Vereadores

Hermenegildo

Costa

e

Paula

Veiga.

(25)

PERÍODO

DE

INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi
fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se registado as seguintes

intervenções:- PIRES VIANA que referiu os seguintes assuntos:- 1. UNIDADE LOCAL SAÚDE
ALTO MINHO - Congratulou-se com o facto de o Hospital de Viana ter sido classificado
como um dos melhores do pais. 2. EsTALEIRO DE REPARAÇÃO NAVAL DO CABEDELO Felicitou a iniciativa da Camara Municipal, perguntando se os novos estaleiros serão
núcleo museológico ou se servirão para retomar a actividade de reparação naval. O Vice
Presidente esclareceu que tanto quanto é do seu conhecimento o propósito é reabrir os
estaleiros de reparação naval para desenvolverem a sua actividade normal. 3. PONTE
ROMÂNICA DO CABEDELO - chamou a atenção para o facto de que o piso que passa na ponte
românica se encontrar muito danificado, constituindo um perigo para peões e
automobilistas e a própria estrutura da ponte apresentar perigo de ruína. ARMANDO
SOBREIRO,

que referiu os seguintes assuntos: - 1. PAVILHÃO DA AIM - Perguntou se a

Câmara Municipal tem algum projeto para o espaço do pavilhão da AIM uma vez que se
encontra encerrado e poderia ter interesse para várias actividades do Município. 2.
ILUMINAÇÃO PUBLICA - Lembrou que a quelha das trincheiras também não tem qualquer
iluminação há já muito tempo. 3. PORTINHO DE CASTELO DE NEIVA - Perguntou o que é que
a Câmara pretende fazer para reabilitar o portinho de Castelo de Neiva. JOÃO PASSOS que referiu os seguintes assuntos: - 1. VIADUTO DA PORTELA - Sugeriu que as paredes deste
viaduto fossem lavadas pois apresentam muito mau aspecto bem como o piso da
passagem inferior junto à Somartis. 2. PASSADIÇO DA PRAIA NORTE - Alertou para o facto
de alguns troços do passadiço da Praia Norte serem frequentemente inundados pelas
aguas das marés cheias. PEDRO CARVALHO, PROPRIETÁRIO DO BAR CAVE DA AVENIDA Referiu que o espaço que explora é mais que um bar é também um espaço cultural onde
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as pessoas podem desfrutar de musica ao vivo, mas tem sentido varias dificuldades
porque no seu entender á cidade de Viana falta dinamismo cultural, porque não oferece
os necessários atrativos a quem nos possa visitar. Criticou também as operações que a PSP
realiza ao fim de semana nomeadamente ao cimo da Avenida dos Combatentes e debaixo
da ponte Eiffel factos estes que também desmotivam as pessoas que querem vir a Viana.

(26) 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 Vice Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião.
Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente e os
Vereadores Maria José Guerreiro, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Câmara, pelas dezassete horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se
lavrou a presente acta.

