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DO

CASTELO REALIZADA NO DIA 4
DE JANEIRO DE 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano dois
mil e dezoito, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a Câmara
Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente José Maria da Cunha Costa
e com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Maria José Afonso
Guerreiro da Silva, Joaquim Luís Nobre Pereira, 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 de
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, Luís Filipe Neiva Marques.
E, tendo tornado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou
aberta a reunião pelas dezassete horas. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O
Presidente da Carnara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem
inscrever-se para usar da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado
para o facto de nos termos legais este período ter a duração máxima de 60 minutos.

INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA-

1. VOTO DE PESAR-JOSE DA SILVA

MARQUES - Pelo Presidente da Câmara foi apresentado o Voto de Pesar que

seguidamente se transcreve:-

" VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA JOSÉ DA SILVA

MARQUES - No passado dia 30 de Dezembro fa leceu em Viana do Castelo, José Silva Marques. Foi

trabalhador dos ENVC e dirigente associat ivo, nomeadamente no Grupo Desportivo e Cultural dos

Trabalhadores dos Est aleiros Navais. Destaca-se a sua actividade cultural nas artes plásticas, tendo criado
uma escola de pintu ra, a ArtM atriz-Associação Cult ura l e Artística, que ge ria com uma enorme criatividade.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo vem expressar o seu pesar pelo falecimento de José Silva Marques,
expressando toda a sua solidariedade a t ransmitir à sua Família. (a) José Maria Costa.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 2.
VOTO DE PESAR - JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DA ROCHA - Pelo Presidente da Câmara foi

apresentado o Voto de Pesar que seguidamente se transcreve:-

" VOTO DE PESAR PELO

FALECIMENTO DE JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DA ROCHA - No passado dia 27 de Dezembro faleceu, José

Augusto Pereira da Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Geraz do Lima nos mandatos
de 1989 a 1993, e de 1994 a 1997. A Câmara Municipal de Viana do Castelo vem expressar o seu pesar e a
sua grande consternação pelo fa lecimento de José Augusto Pereira da Rocha, expressando toda a sua
solida ri edade a t ransmit ir à sua Família.". (a) José Maria Costa." .

A Câmara Municipal deliberou

aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 3. VOTO DE PESAR AMADEU DA SILVA ANTUNES RIBEIRO - Pelo Presidente da Câmara foi apresentado o

Voto de Pesar que seguidamente se transcreve:-

" VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE

AMADEU DA SILVA ANTUNES RIBEIRO - No passado dia 03 de j aneiro faleceu em Afife, Amadeu da Silva

Antunes Ribeiro, pai de Arlindo Ma nuel Sobra l Ribeiro, Presidente da Junt a de Freguesia de Afif e. A Câmara
Municipa l de Viana do Castelo vem expressar o seu pesar e a sua grande consternação pelo fa lecimento de
Amadeu da Silva Antunes Ribeiro, expressando toda a sua solidariedade a t ransmitir
Maria Costa ." .

à sua Família. (a) José

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. Esta
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deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. 4. VOTO DE PESAR - ANTON IO MARTINS - Pelo Presidente da
Câmara foi apresentado o Voto de Pesar que seguidamente se transcreve:- " VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO MARTINS - No passado dia 03 de janeiro faleceu em Ponte de Lima,

António Martins, pai de António Carvalho Martins, vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo no
período 2005-2013, Governador Civil de Viana do Castelo e deputado nas legislaturas compreendidas entre
1987 e 2002. A Câmara Municipal de Viana do Castelo vem expressar o seu pesar e a sua grande
consternação pelo falecimento de António Martins, expressando toda a sua solidariedade a transmitir à sua
Família. (a) José Maria Costa.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de

pesar. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de
membros em efetividade de funções. 5. INDICADORES FINANCEIROS 2017: - Pelo
Presidente da Câmara foi dado conhecimento dos principais indicadores financeiros do
ano 2017, tendo para o efeito distribuído pelo Executivo cópias do respectivo exemplar.
Referiu a este propósito que se destaca o investimento global de 26.6 milhões de euros, ou
seja, cerca de mais 11 milhões do que em 2016. De relevo também é a poupança corrente
da autarquia, que atinge 13..! milhões de euros. De assinalar ainda que, com o aumento da
atividade económica, se verifica um aumento de 34 % do Imposto sobre as Transmissões
Onerosas (IMT), que se cifram nos 3.4 milhões de euros, e um aumento da Derrama em
3.2 milhões de euros. No que toca às transferências para as juntas de freguesia e uniões de
freguesia, registou-se um aumento de mais meio milhar de euros no âmbito dos
protocolos de colaboração, que atingiu 5.6 milhões de euros. Em 2017, e graças ao bom
aproveitamento dos financiamentos comunitários e da atração de investimento e fixação

de novas empresas em Viana do Castelo, registou-se igualmente um crescimento
económico com o aumento das exportações, o aumento do superavit municipal entre as
exportações e as importações, contribuindo para a melhoria dos indicadores económicos
do país. Viana do Castelo é, por isso, o oitavo município mais exportador da região Norte
e, de acordo com um novo estudo do Banco de Portugal intitulado "Análise das empresas
do sector exportador em Portugal 2007-2016, juntamente com o distrito de Aveiro, o
distrito de Viana do Castelo foram classificados como os de maior peso do setor
exportador: 52% e 51 % do volume de negócios gerado pelas empresas com sede nestes
distritos, respetivamente, tinha origem em empresas exportadoras. Neste estudo, o
concelho de Viana do Castelo lidera, por exemplo, na exportação de aparelhos eletrónicos.

INTERVENÇÃODA VEREADORA CLAUDIA MARINHO:- A Vereadora Cláudia Marinho
abordou os seguintes assuntos:- 1. MOÇÃO - Pela Vereadora Cláudia Marinho foi
apresentada a Moção que seguidamente se transcreve:- "MOÇÃO- EXTENSÃO DE SAUDE
DE VILA NOVA DE ANHA - De acordo com informações do Presidente da Junta de

Freguesia de Vila Nova de Anha, deste concelho, a extensão de saúde existente na
freguesia está sem médico há já quatro meses- Segundo o comunicado do autarca, "a
extensão de saúde, com cerca de 500 utentes, tinha, até setembro, uma médica que,
entretanto, se encontra de baixa". Na freguesia vizinha (Chafé), já foi colocada outra
médica que, por estar ainda a gozar de licença de maternidade, não está a fazer o horário
completo e, por esse motivo, não cobre a extensão de saúde de Vila Nova de Anha". O
autarca da Junta de Vila Nova de Anha referiu que já reuniu com o conselho de
administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, ao que lhe foi comunicado que
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o serviço em causa seria reposto de forma célere, mas até agora pouco ou nada foi feito.
Reconhecendo que as situações de baixa médica, assim como o gozo da licença de
parentalidade estão consagradas na legislação e são justificados, os serviços devem ter
funcionários em numero adequado para fazer face a estas situações. Acresce ainda que os
encerramentos de serviços de proximidade dificultam a acessibilidade dos utentes aos
serviços de saúde obrigando as populações a deslocarem-se originando custos acrescidos
com o pagamento de transportes. Assim, o executivo da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, decide pedir ao Ministério da Saúde, os seguintes esclarecimentos: 1. Quando é
que procederá à abertura do procedimento concursai para a contratação dos profissionais
necessários? 2. Qual a perspetiva futura da Extensão de Saúde de Vila Nova de An.ha? (a)
Cláudia Marinho.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita Moção. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. 2. ZONA DE SUPERMERCADOS - Referiu que tem conhecimento
que a zona onde se situa o mais recente supermercado LIDL, junto à rua Eça de Queirós e
no supermercado Miranda, junto à Torre do Liceu tem havido alguma confusão no
trânsito solicitando à Câmara que tome as providencias necessárias para resolver a
situação. 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 deliberou retirar o presente ponto da
ordem de trabalhos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. (02) PROTOCOLOS COM

JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta

que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA -

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 relat ivos aos empreendimentos. As
transferências de verbas previst as no Plano de Atividades e Orçamento em 2018 para as freguesias
serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efet ua r pelos Serviços Técnicos Municipais:

JUNTASDE FREGUESIA
CARREÇO
VILA NOVA DE ANHA
VILA FRANCA
SANTA MARTA PORTUZELO
ALVARÃES
MONTARIA
TOTAL

(a) José Maria Costa.".

MONTANTE
(EUROS)
24.000
16.870
25.000
35.000
25.000
40.000
165.870

DESIGNAÇÃO OBRA
Muro de suporte Via Férrea/Nascente Igreja
Pavimentação Rua Medronho e Rua Urze
Caminho Quinta Videira - 2ª. Fase
Arranjo Urbanístico Souto - 3ª. Fase
Rua da Feira - 2ª. Fase
Requalificação Escola - Turismo Natureza

NúMERODE
COMPROMISSO
2
3
4
5
6
8

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. (03) ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO COM A GUINÉ

BISSAU - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA VISITA DE COMITIVA
VIANENSE:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:-

IJ

PARA VISITA DE

COMITIVA VIANENSE - A geminação de Viana do Castelo com Cacheu teve lugar, nesta

PROPOSTA-AsSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO COM A GUINÉ B ISSAU -ATRI BUIÇÃO DE APOIO

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 e de 6 sanitários. Considerando que
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em 2018 faz trinta anos da geminação e 18 anos de cooperação de Viana do Castelo com Cacheu através
da Associação de Cooperação com Guiné Bissau, esta associação promove a deslocação de uma comitiva
de Viana do Castelo com o intuito de inaugurar a Casa das Mães e o espaço RBC (Reabilitação com Base
Comunitária) e de se estabelecerem novas formas de cooperação com institu ições e empresários
vianenses. Considerando o interesse desta iniciativa, venho propor que a Câmara Municipal de libere
um apoio financeiro no montante de 5.967,00 €uros, (Compromisso financeiro nº 9/2018) a atribuir à
Associação de Cooperação com a Guiné Bissau para apoio das despesas desta iniciativa. (a) José Maria
Costa.".

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

tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções. (04) APOIO ÀS FESTAS DE NOSSA SENHORA D' AGONIA:- Pela
Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- " PROPOSTA-APOIO ÀS FESTAS DE NOSSA SENHORA o'AGON IA - As Festas de Nossa Senhora
d' Agonia constituem um dos momentos mais relevantes da cultura tradicional em Portugal e é
reconhecida como a mais bela romaria. A sua atractividade estende-se para além das fronteiras e t raz
até nós visitantes e turistas em número crescente. A Associação VianaFestas, responsável pela
organ ização destas Festas Maiores, tem sabido estar à altura da crescente exigência das mesmas, até
porque tem dese nvolvido esforços no sentido de preservar a tradição, mantendo intacta a autenticidade
e identidade, mas também de oferecer momentos que agradem a públicos diversos. Para apoiar a
organização das festas de Nossa Senhora da Agonia, propomos a última tranche de 50.000€ (Nº
Compromisso: 11). (a) Ma ria José Guerreiro.".

A Cfunara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. (05) DIA DA CIDADE-

ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS:- Pelos membros do Executivo

J

Municipal, conjuntamente, foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve e
que resultou de uma reunião prévia entre todos os membros do Executivo:- " PROPOSTA-

ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS
"Cidadão de Honra"
Carlos Alberto Fernandes Cadilha
Pelos notáveis serviços de cidadania e relevantes serviços prestados ao país enquanto magistrado
Monsenhor António Fernandes
Pelos notáveis serviços prestados, à freguesia de Alvarães na assistência e intervenção social
Agostinho Aurélio Mendes Pereira
Pelos notáveis serviços prestados, através do associativismo, à cultura popular e etnografia
vianenses, através do ensino do folc lore
Artur Anselmo Oliveira Soares
Pelos notáveis serviços prestados à cultura nacional e vianense

"Cidadão de Mérito"
Alípio Rodrigues Torres
Pelos relevantes serviços prestados na assistência, intervenção social e promoção cultural
Maria Arlette Faria (A Título Póstumo)
Pelos relevantes serviços prestados ao ensino e cultura, enquanto docente e ensaísta
Ana Ma ri a Coelho Afonso Freixo
Pelos relevantes serviços prestados ao desporto, enquant o formado ra e treinadora de
basquetebol
Ma ria Elsa Costa Silveira Monteiro
Pelos relevantes serviços prestados enquanto primeira diretora clínica da Maternidade de Viana
do Castelo.
Romeu Fernando Martins de Sousa (A Título Póstumo)
Pelo testemunho de cidadania e relevantes serviços prestados ao associativismo e à advocacia
Manuel Gonçalves Rocha
Pelos relevantes serviços prestados às artes plásticas e à cu ltura vianense, enquanto escultor
Paulo Reis Rodrigues
Pelos relevantes serviços prestados à ciência e tecnologia, enquanto investigador

"Cidadão Honorário"
Celestino Rosal Lores
Pelos relevantes serviços prestados na promoção e investigação do Caminho Português de
Santiago (Caminhos de Santiago).
Manuel Amadeu Pinto de Araújo Pimenta
Pelos relevantes serviços prestados na assistência e intervenção social no âmbito da cooperação
das relações entre as cidades de Viana do Castelo e Cacheu.

"Instituições de Mérito"
Associação Alegria Portugaise de Gironde
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Pelos relevantes serviços prestados em prol da divulgação da língua, etnografia e cultura
port uguesas.
Casa Valença
Pelo re levante trabalho prestado à comunidade vianense no comércio tradicional e dinamização
da economia, desde 1839
Pensão Laranjeira
Pelo relevante trabalho prestado à comunidade vianense no comércio tradicional e dinamização
da economia, desde 1947
Casa Oliveira
Pelo relevante traba lho prestado à comunidade vianense no comércio tradiciona l e dinamização
da economia, desde 1876
Cadilhe e Santos
Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1987
Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 452 -Santiago de Anha
Pelos relevantes serviços prestados à formação de crianças e jovens, desde 1967
Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 103- Monserrate
Pelos relevantes serviços prest ados à formação de crianças e jovens, desde 1957
Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Alvarães
Pelos relevantes serviços prestados à cultura popular e à et nografia vianense, desde 1968
Conf erência Masculina de São Vicente de Pau lo - Santa Maria Maior
Pelo relevante trabalho prestado à comunidade de Santa Maria Maior na assistência e intervenção
socia l, desde 1892

(a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta nos
termos do Regulamento de Títulos Honoríficos. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (06)

CELEBRAÇÃO DO 40° ANIVERSARIO DA DIOCESE DE VIANA DO
CASTELO-TRASLADAÇÃO DO 1° BISPO PARA A SÉ CATEDRAL:- Pelo
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "
PROPOSTA - CELEBRAÇÃO DO 402 ANIVERSÁRIO DA DIOCESE DE VIANA DO CASTELO TRANSLADAÇÃO DO 12 BISPO PARA A SÉ CATEDRAL - A Diocese de Viana do Castelo celebra o

seu quadragésimo aniversário, cujas comemorações pressupõem diversas iniciativas de forma
a evoca r algumas das datas e figuras mais determinant es para a criação e a existência da
Diocese de Viana do Castelo. A região ent re Minho e Lima disfrutou sempre de uma certa

autonomia religiosa até 1514, quando foi incorporada na diocese de Braga no tempo de D.
Diogo de Sousa. A aspiração dos católicos do Alto Minho pela criação da diocese de Viana do
Castelo teve o seu primeiro processo, em 1545, no reinado de D. João Ili, juntamente com os
pedidos de Freixo de Espada à Cinta, Covilhã e Abrantes. Em 1926, depois da criação da diocese
de Vila Real, sacerdotes e leigos de Viana do Castelo formularam novo pedido à Santa Sé, o qual
viria a ser retomado em 1942, organizando-se, para o efeito, comissões nos vários concelhos.
Renovado em 1943, o pedido multiplicou-se em iniciativas cada vez com mais largo apoio da
população nos anos 1964, 1970 e 1977, vindo a encontrar resposta neste mesmo ano, pela
Constituição Apostólica Ad Aptiorem Populi Dei, de 3 de Novembro, do Papa Paulo VI, tendo D.
Júlio Tavares Rebimbas, até então Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, com o título de
Arcebispo de Mitilene, sido escolhido para lançar mãos à obra de dar identidade e corpo à nova
Igreja local. A entrada solene e tomada de posse do primeiro Bispo da nova Diocese ocorreram
no dia 08 de Janeiro de 1978, dia que será celebrado através da transladação dos restos mortais
do D. Júlio Tavares Rebimbas para a Sé Catedral. Considerando o interesse desta iniciativa,
proponho que se delibere:-

~

O apoio financeiro no montante de 7.000,00 €uros,

(Compromisso financeiro nº 20/2018) a atribuir à Diocese de Viana do Castelo para apoio das

referidas comemorações;~ A autorização para inumação de D. Júlio Tavares Rebimbas para a
Sé Catedral, conforme o disposto na alínea b) do

nº 2 do artº 11º do Decreto-Lei nº 411/98, de

30 de dezembro. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de
m embros em efetividade de funções.

(07) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A

Câmara Municipal deliberou retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. Esta
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deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. (08) 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:- P IRES V IANA - Lembrou
a necessidade de se comemorar os 50 Anos dos tapetes floridos das festas da Sra. d' Agonia.
De seguida referiu também a necessidade de se fazer uma homenagem ao Monsenhor
Daniel Machado nos 40 Anos do seu falecimento uma vez que foi uma pessoa que deu um
grande impulso as festas da Sra. D' Agonia. Referiu por fim que em 2018 o Parlamento
Europeu vai lançar um programa denominado Ano Europeu do Património Cultural e
gostaria que Viana do Castelo também se candidatasse. ARMANDO SOBREIRO - Disse que
em matéria de educação a Câmara Municipal não se deveria preocupar apenas com as
infraestruturas educativas, mas também com aspetos imateriais muitas vezes mais
importantes como o insucesso escolar e o abandono escolar. A Câmara Municipal deveria
fazer um estudo que permitisse perceber a realidade local. JOÃO SEIXAS CAMBÃO - Que
declarou intervir em nome de seu pai José António Moreira Rodrigues Cambão, titular do
processo de obras nº 120/14. Protestou pelo facto de ter sido pedida há já vários meses a
isenção do IMT relativo à obra referida e até ao momento ainda não ter havido uma
decisão final. Acrescentou ainda que já teve duas entrevistas com técnicos camarários que
todavia foram infrutíferas. (09) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do
número 3 do artigo 57° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a
acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e
achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário da

presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. E, nada mais havendo a tratar, o
Presidente da Câmara, pelas dezassete horas, d eclarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta.

