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ACTA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
25 DE OUTUBRO DE 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro
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 Vice
Presidente Vítor Manuel Castro de Lemos, e com a presença dos Vereadores Joaquim
Luís Nobre Pereira, 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 Diretor de 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
registando-se a falta do Presidente da Câmara e da Vereadora Carlota Gonçalves
Borges por estarem a representar o Município na Assembleia Geral da Rede
Portuguesa dos Municípios Saudáveis que se realiza no município de Lagoa, nos
Açores e da Vereadora Maria José Afonso Guerreiro da Silva que se encontra em
representação do Município, em Pafos, Chipre, no evento "CultRing - Cultural Routes
as Investment for Growth & Jobs". PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O
Presidente da Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se
pretendem inscrever-se para usar da palavra no período de antes da ordem do dia,
tendo alertado para o facto de nos termos legais este período ter a duração máxima de
60 minutos. INTERVENÇÃO DO VICE PRESIDENfE DA CÂMARA -

1 -

INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a informação que

seguidamente se transcreve:- ''INFORMAÇÃO -

No 12 de Outubro, o Presidente da Câmara

esteve presente no navio Gil Eannes na abertura da exposição «O Porto de Viana nos séculos XIX e
XX: Um percurso histórico através da cartografia hidrográfica», integrada no Dia do Porto, assinalado
pelo Porto de Mar de Viana do Castelo. No dia 13 de Outubro, o Presidente da Câmara assinou um
protocolo de colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, para a monitorização do lixo
marinho no Cabedelo, projeto lançado em 2013 pela APA. A Praia do Cabedelo é monitorizada desde
2002, integrando o grupo de praias que participou no projeto-piloto sobre Lixo Marinho organizado
pela Convenção OSPAR. O executivo municipal de Viana do Castelo e a comunidade educativa
visitaram as obras de requalificação da Escola EB 2/3 Frei Bartolomeu dos Mártires, no dia 13 de
outubro. No dia 14 de outubro, o Presidente da Câmara e o Vereador Luis Nobre visitaram as obras
de ampliação do cemitério de Lanheses, visita que integra a política de proximidade com as juntas e
uniões de freguesia do concelho. No dia 15 de outubro, o Presidente da Câmara Municipal e
Presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM} do Alto Minho, participou no seminário "Alto
Minho 2030: Balanço 2014-2020 & Novos Desafios", que assinalou os 10 anos de existência da
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, debatendo a estratégia que os municípios do Alto Minho
pretendem implementar até 2030. No âmbito do "Portugal 2020", já foram garantidos 520 milhões
de euros de investimento exclusivamente para o Alto Minho. O município de Viana do Castelo
recebeu o galardão "O Melhor Município para Viver", na categoria Economia, com o projeto Rede
Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica, constituída por 7 unidades laboratoriais
instaladas nas escolas sede de agrupamento de Viana do Castelo, atribuído pelo Instituto de
Tecnologia Comportamental. No dia 16 de outubro, o Presidente da Câmara participou no Conselho
Consultivo da ANMP, em Coimbra e esteve presente com a Vereadora Carlota Borges na Cerimónia
de Acolhimento da Cidade aos Novos Estudantes do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC),
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evento promovido no Centro Cultural pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, em colaboração
com o IPVCe a Federação Académica. No dia 17 de outubro, a Câmara Municipal de Viana do Castelo
assinou o protocolo para desenvolvimento do projeto "Juntos" com a Associação Salvador e a APCVC
- Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo, associações promotoras do projeto., para a
sensibilização da comunidade para o respeito e inclusão das pessoas com deficiência e angariar
fundos para a APCPC e Associação Salvador, melhorando a qualidade de vida das pessoas com
deficiência. No 18 de outubro, o Presidente da Câmara Municipal assinou um protocolo de
colaboração com a Escola dos Serviços (ES) do Exército Português para prolongar, até final de
outubro, a vigilância na serra de Santa Luzia por parte dos militares. Neste dia, também participou
no Conselho Geral do IPVC e no Fórum Económico Municipal que decorreu na Casa das Artes Centro Cultural de Amarante promovido pela Câmara Municipal inserido no " Ciclo da Economia".
No dia 19 de outubro, o Presidente da Câmara esteve presente na cerimónia de assinatura do acordo
de financiamento entre a EDP e o Banco Europeu de Investimento para a construção do projeto
Windfloat Atlantic, em Lisboa, que será o primeiro parque eólico offshore em Portugal a instalar ao
largo de Viana do Castelo. Neste dia, também decorreu a entrega de 200 bicicletas pelo IPVC à
comunidade escolar no âmbito do projeto U-Bike, com a presença do Vereador Luís Nobre, para a
promoção da mobilidade suave e realizou-se a Gala Alto Minho ATIVAR IPVC Business Awards 2018
no Centro Cultural de Viana do castelo, organização do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
{IPVC), da Confederação Empresarial do Alto Minho {CEVAL) e da Comunidade Intermunicipal {CIM)
do Alto Minho, tendo sido entregues 12 prémios, em diversas categorias, que distinguiram empresas
e empresários que se destacaram pelas melhoras práticas ao nível da inovação, gestão e do
empreendedorismo . O Centro de Monitorização de Interpretação Ambiental {CMIA) e a Câmara
Municipal lançaram uma plataforma on-line de Bioregisto, para registo de observações da
biodiversidade que permite a identificação de espécies de todo o distrito. De 20 e 21 de outubro,
decorreu o Encontro de Cantadores ao Desafio e Repentistas portugueses, no Teatro Municipal Sá

de Miranda, com a presença cerca de uma centena de cantadores e músicos. De 21 a 23 de outubro,
na sua qualidade de membro do Champions Mayors lniciative, da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE), o Presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa,
participou no Global Parliament of Mayors Summit em Bristol, no qual a OCDE escolheu para debate
a questão das migrações, da segurança urbana e da saúde pública. (a) Vítor Lemos.". 2 - VOTO DE

LOUVOR - Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentado voto de pesar que

seguidamente se transcreve:- "VOTO DE LOUVOR -

O aluno e jovem vianense Nuno Rafael

Rego Campos, aluno licenciado em Economia pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do
Minho foi distinguido com o Prémio Professor Jacinto Nunes. O prémio Professor Jacinto Nunes é
uma iniciativa do Banco de Portugal destinada a galardoar anualmente os alunos que obtenham a
mais elevada classificação na licenciatura em Economia das várias Universidades. O jovem vianense
de 21 anos, terminou a licenciatura, ainda com 20 anos de idade, com uma média final de 17 valores.
Deste modo, o Executivo Municipal atribui um Voto de Louvor a Nuno Rafael Rego Campos
incentivando-o à continuação do excelente percurso académico. (a) Vítor Lemos.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de Louvor. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Luís
Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. 3 VOTO DE PESAR - Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentado voto de pesar que

seguidamente se transcreve:- "VOTO DE PESAR PELO Falecimento de Francisco Augusto Leite
Ferreira da Cruz - No passado dia 14 de Outubro, faleceu em Viana do Castelo, Francisco Augusto
Leite Ferreira da Cruz, Cidadão de Honra do município. Foi condecorado, em 2008, por Cavaco Silva,
enquanto Presidente da República, com o título de Comendador da Classe do Mérito Comercial.
Francisco Cruz apesar de não ser vianense de nascença, destacou-se pelo entusiasmo, dinamismo e
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generosidade com que atuou nas instituições e associações, nos eventos de animação cultural e
turística e, especialmente, na Comissão de Festas de Nossa Senhora d' Agonia. Desde 1963, esteve
ligado à organização da Romaria d' Agonia, muitas vezes como Presidente da Comissão Executiva.
Recebeu o título de "Cidadão de Honra" na sessão solene comemorativa do aniversário da idade, a
20 de janeiro de 1999. Foi sob a sua presidência na Comissão de Festas que foi criada, em 1968, por
sugestão do Monsenhor Daniel Machado, a Procissão ao Mar, hoje em dia um dos mais
emblemáticos números da rainha das romarias, e que se introduziu o "Cartaz Vivo da Romaria" no
Cortejo Histórico-Etnográfico e que se melhorou a Festa do Traje. Foi um dos fundadores do Coral
Polifónico de Viana do Castelo e foi também presidente do Rotary Clube de Viana do Castelo,
instituição do qual foi sócio desde 1967. Foi, durante largos anos, dirigente da Casa dos Rapazes,
presidiu à mesa da Assembleia Geral da Delegação de Viana do Castelo da Associação Portuguesa
de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) e foi, durante algum tempo,
Vereador da Câmara Municipal e Presidente da Comissão Municipal de Turismo, tendo também
pertencido ao núcleo fundador da Liga dos Amigos do Hospital. Desta forma, a Câmara Municipal de
Viana do Castelo vem expressar o seu pesar pelo falecimento de Francisco Augusto Leite Ferreira da
Cruz, expressando toda a sua solidariedade à sua Família, particularmente à sua esposa e aos seus
filhos. (a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da
Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula
Veiga e Cláudia Marinho. INTERVENÇÃO DA VEREADORA CLAUDIA MARINHO:A Vereadora Cláudia Marinho criticou o facto da Câmara Municipal continuar a
contratar empresas de outsourcing, tais como a empresa "Espalha Ideias", para
satisfazer necessidades permanentes dos serviços, o que torna ilegal aquela forma de
recrutamento. O Vice Presidente explicou que esta matéria é bastante complexa,

estando agora dependente da próxima delegação de competências do Governo o
ajustamento do mapa de pessoal conforme as novas necessidades. Referiu-se também
aos ACEP'S que já foram apresentados pelo STAL bem como uma moção e um abaixoassinado de vários trabalhadores que, todavia, não obtiveram qualquer resposta. O
Vice Presidente disse que a Câmara Municipal tem que negociar o ACEP com os
diversos sindicatos e não apenas com o STAL, por maior que seja a representatividade
deste. A Vereadora chamou a atenção para uma situação que se está a assistir no Centro
Histórico, relativa a desativação de cabos das operadoras de telecomunicações, mas
que continuam a permanecer no local. INTERVENÇÃO DA VEREADORA PAULA

VEIGA:- A Vereadora Paula Veiga em representação do PSD fez a intervenção que
seguidamente se transcreve:- "Considerando a proximidade do termino de mais um
ano, os vereadores do PSD pretendem alguns esclarecimentos acerca de algumas obras
em execução, com o objetivo de fazer o ponto da situação quanto ao seu estado actual:Obras relativas ao Jardim D. Fernando e área envolvente; Obras em frente ao Navio Gil
Eannes. Em reuniões anteriores, os vereadores do PSD fizeram algumas propostas
relativamente ao funcionamento da Oficina de Turismo da cidade, no sentido de esta
assumir um papel mais ativo e empreendedor, mais dinamizadora das iniciativas de
promoção turística local. Pretendem agora saber se alguma ação foi realizada pelo
Executivo com essa finalidade. Com a aproximação das festividades de Na tal, propõem
a gratuitidade dos parques da cidade em determinados períodos do dia, sobretudo ao
final do dia e aos fins-de-semana, como medida dinamizadora do comércio local e da
cidade. (a) Paula Veiga; (a) Hermenegildo Costa.". O Vice Presidente esclareceu que as
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obras do Jardim D. Fernando estarão prontas por volta da Pascoa. Relativamente as
obras junto ao navio Gil Eannes estarão prontas antes do fim do ano. Por ultimo
relativamente aos parques de estacionamento o Vice Presidente afirmou que o
estacionamento em Viana do Castelo já deixou de ser um problema, pelo que não faz
sentido o recurso a medidas agora propostas. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de
trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:-

(01) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:- A)
ACTA DA REUNIAO DE 27 DE SETEMBRO:- A Câmara Municipal, em
cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n. 0 75/2013, de 12 de
Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou
aprovar a ata da reunião d e 27 de Setembro 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 da Câmara e os
Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e
Cláudia Marinho. B) ACTA DA REUNIAO DE 11 DE OUTUBRO:- A Câmara
Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de
minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 11 de Outubro corrente, pelo que irá
ser assinada pelo Vice Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da
Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula
Veiga e Cláudia Marinho. (02) EMPREITADA "PEDONALIZAÇÃO DA RUA

DA PALHA, RUA DA VIDEIRA, RUA DA GRAMÁTICA E RUA DE S.
ANTÓNIO" - 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
"Pedonalização das Ruas da Palha, Rua da Videira, Rua Gramática e Rua St. António", 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 recebidas e, em função do exigido nas peças do procedimento e na
legislação aplicável, ordenou-as para efeitos de adjudicação, conforme melhor consta do Relatório
Preliminar então elaborado. O Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para
efeitos de Audiência Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 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 Boaventura & Boaventura, Lda., pelo valor de 696.292,52€ (seiscentos e noventa e seis
mil, duzentos e noventa e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), sujeito ao valor de IVA, à taxa
legal em vigor, intenção essa já sugerida no relatório preliminar lavrado em 2 de outubro de 2018.".

A Câmara Municipal deliberou concordar com o teor do transcrito documento e
adjudicar a referida empreitada à firma Boaventura & Boaventura, Lda, pelo valor de
696.292,52 € (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e dois euros e
cinquenta e dois cêntimos), sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em vigor. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da

Quinta-feira, 25 de Outubro de 2018

-5-

W')

Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula
Veiga e Cláudia Marinho. (03) APOIO SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E

RECREIO DARQUENSE:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA RECREIO DARQUENSE - A

APOIO SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E

Sociedade de Instrução e Recreio Darquense {SIRD) tem desenvolvido um

inegável e reconhecido trabalho comunitário de promoção da coesão social e divulgação do património
cultural. Por reunir estas características, a par da excelente relação e parcerias com várias instituições e
escolas, considerou-se que esta seria a entidade indicada para acolher a instalação de uma ludoteca,
com dimensão e abrangência concelhia, que está integrada na Rede Nacio nal de Ludotecas, a ser
implementada na região Norte. As ludotecas desempenham um importante papel na criação e
restabelecimento de laços intergeracionais, no apoio a atividades potenciadoras do exercício mental,
da concentração e do raciocínio, assim como no estabelecimento de condições de sociabilidade. Deste
modo propõe-se o apoio de 12.000€ à SIRD para a criação das condições necessárias ao acolhimento da
ludoteca, desde as adaptações físicas ao apetrechamento e formação de recursos humanos (nº
compromisso 4657/2018). (a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (04) DESIGNAÇÃO DOS

REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL NOS CONSELHOS
GERAIS DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO:- Pelo Vice
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA -

DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL CONSELHOS GERAIS DE

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO -

Decorrente da reestruturação o rgânica do município e no

cumprimento do considerado no nº2 do art.º 12 Decreto-Lei nº75/ 08 de 22 de Abril do 2008, na sua
atual redação, importa ao município proceder à designação dos seus representantes nos Conselhos
Gerais dos Agrupamentos de Escolas cuja composição é definida pelos respetivos Regulamentos
internos. Assim, proponho que sejam considerados como representantes do Município nos
conselhos gerais os elementos indicados infra .
Agrupamento de Escolas de Monte da Ola

• Nícia Rodrigues
• Manuel Isaías Alves
• Susana Martins
No impedimento de qualquer um dos elementos indicados este será substituído por um dos seguintes:

• Marta Pontes
• Maria dos Anjos Leites
Agrupamento de Escolas de Barroselas

• Nícia Rodrigues
• Manuel Isaías Alves
No impedimento de qualquer um dos elementos indicados este será substituído por um dos seguintes:

• Maria dos Anjos Leites
• Susana Martins
Agrupamento de Escolas de Arga e Lima

• Nícia Rodrigues
• Manuel Isaías Alves
No impedimento de qualquer um dos elementos indicados este será subst it uído por um dos seguintes:

•Marta Pontes
• Susana Martins
Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito

• Nícia Rodrigues
• Manuel Isaías Alves
No impedimento de qualquer um dos elementos indicados este será substitu ído por um dos seguintes:

• Marta Pontes
• Susana Martins
Agrupamento de Escolas da Abelheira

• Nícia Rodrigues
• Manuel Isaías Alves
No impedimento de qualquer um dos elementos indicados est e será substituído por um dos seguintes:

•Marta Pontes
• Susana Martins
Agrupamento de Escolas da Santa Maria Maior

• Nícia Rodrigues
• Manuel Isaías Alves
No impedimento de qualquer um dos elementos indicados este será substituído por um dos seguintes:

• Marta Pontes
• Susana Martins
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Agrupamento de Escolas da Monserrate
• Nícia Rodrigues
• Manuel Isaías Alves
No impedimento de qualquer um dos elementos indicados este será substituído por um dos seguintes:
• Marta Pontes
• Susana Martins
(a) Vítor Lemos.".

A Câmara Murúcipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da
Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula
Veiga e Cláudia Marinho. (05) DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE DOCUMENTOS

REFERENTES ÀS MINIATURAS DE JOÃO PINTO (CALAFATE):- Pelo
Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA -

DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO DE DOCUMENTOS REFERENTES ÀS

MINIATURAS DE EMBARCAÇÕES CONCEBIDAS POR JOÃO PINTO "CALAFATE" - AUTO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1.

º Aos cinco dias de Janeiro de 2009, Maria Cecília Gonçalves Martins, NIF:

1015183331, residente na Praça Sebastião, Bloco 208, poente, apartamento 97, 9º andar-4935-113
Darque -Viana do Castelo, na qualidade de proprietária e a título gratuito, entregou para doação à
Camara Municipal de Viana do Castelo, documentos referentes a miniaturas de embarcações
construídas por João Gonçalves Pinto "O Calafate". 2.º Na doação constam; um bloco de notas,
ofícios relativos à doação, registos datilografadas assinados pelo autor das miniaturas e fotografias
de família, entregues a 5 de Janeiro de 2009 no Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo, a
pedido da proprietária, que manifestou interesse em proceder à doação desse espólio como
complemento e valorização dessa coleção. 3.º Os documentos descriminados na lista em anexo
manter-se-ão na posse do Município de Viana do Castelo para estudo, preservação e divulgação.

LISTAGEM DOS DOCUMENTOS DOADOS POR CECÍLIA MARTINS REFERENTES ÀS MINIATURAS DE JOÃO PINTO

Tipo de
Documento
Lista
Ofício

Quant./
páginas
3 pág.! A3
1 pág. 1
A4

Ofício

1 pág.! A4

Caderno

40 pág.IAS

Assunto
Listagem sucinta, datilografada, com referência às embarcações
Ofício dirigido à Camara de Viana do Castelo, com a pretensão de João
Pinto doar a sua co leção
Ofício da Câmara Municipal dirigido a Gonçalves Pinto a agradecer a
doação
Registo datilografado com descrição pormenorizada das emba rcações
que reproduziu

Bloco de notas

1

Diário do autor João Pinto (incompleto)

Fotografias
Documentos de
identificação
Diploma
Outros
registos

17

Fotos de família e amigos de João Pinto
Bilhete de identidade de João Pinto
Cartão da Caixa de Previdência do Pessoal da Marinha Mercante
Diploma da Confraria do Senhor dos Mareantes de Viana do Castelo

2
1
27 jornais
locais

Notícias sobre a coleção de João Pinto

MINIATURAS DE EMBARCAÇÕES DE JOÃO PINTO" CALAFATE" -

Mês !Ano
Janeiro 1974
3/ Abril/1975
9/ Abril/1975

---------1957
1914 a 1960

-----------12/ Março/1892
1971a1987

João Gonçalves Pinto (1892-1977), natural de

Darque conhecido por " Calafate", nasceu a 18 de Fevereiro de 1892, no seio de uma numerosa
família cujos membros se ocupavam da construção naval sobretudo em Viana, no Cais Novo,
Cabedelo e na margem direita do rio Lima. A forte ligação ao mar e à construção naval permitiu-lhe
reproduzir em miniatura navios e veleiros com grande rigor técnico, executados durante os
momentos de lazer e nos períodos de descanso enquanto andava embarcado em vários navios. A
par da execução das miniaturas preocupou-se em escrever os múltiplos e interessantes pormenores
que conhecia de memória acerca da embarcação que minuciosamente representou. " Em Abril de
1975, com 85 anos de idade, doou à Câmara Municipal de Viana do Castelo 53 miniaturas de
embarcações, cópias fiéis das embarcações dos séculos XIX e XX construídas ou que frequentavam
o porto de Viana. As miniaturas de João Gonçalves Pinto foram expostas, pela primeira vez, em
Agosto de 1993, na galeria do então designado Museu Municipal, hoje Museu de Artes Decorativas
de Viana do Castelo, com organização da Câmara Municipal de Viana do Castelo, tendo o título"
Últimos Veleiros do Porto de Viana" . Em Agosto de 2002, na sede a Junta freguesia da Meadela foi
aberta a exposição de miniaturas de João Pinto, organizada pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo, intitulada "Veleiros do Estuário do Lima". A 4 de Fevereiro de 2017, na galeria do Museu de
Artes Decorativas é inaugurada a exposição "Veleiro s do Nosso Porto", incorporando todos os
exemplares miniaturais da coleção de João Pinto, juntamente com os registos documentais
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referentes às mesmas embarcações doados em 2009 por Cecília Martins. A mesma exposição foi
exibida na Casa das Artes, em Darque, a 24 de Agosto de 2017, com organização da Camara
Municipal de Viana e Junta de Freguesia de Darque. (a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo
Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (06) APOIOS ÀS

JUNTAS

E

UNIÕES

DAS

FREGUESIAS

ANULAÇÃO

DOS

COMPROMISSOS 2016/3794 E 2017/5030 E REFORÇO DO APOIO
À REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO MOSTEIRÔ, DA SRª. DA
CONCEIÇÃO, DO CALVÁRIO E DA PEDREIRA:- Pelo Vereador Luis Nobre
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

APOIOS ÀS

JUNTAS E UNIÕES DAS FREGUESIAS- ANULAÇÃO DOS COMPROMISSOS 2016/3794 E 2017/5030 E REFORÇO

DO APOIO À REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO MOSTEIRÔ, DA SR!. DA CONCEIÇÃO, DO CALVÁRIO E DA PEDREIRA-

A Câmara Municipal, através das deliberações camarárias de 01/09/2016 e 09/06/2017, aprovou
dois apoios para a Junta de Freguesia de Vila Franca destinados às requalificações do Caminho das
Fontainha s e da Rua do Calvário, no valor de 15.000,00 { e 10.000,00 €, respetivamente. Uma vez
que estas beneficiações não foram executadas, propõe-se o reforço do com promisso 2017/7543 Requalificação das Ruas do Moste irô, da S. da Conceição, do Calvário e da Pedreira, no valor de
25 .000,00 €, por contrapartida da anulação dos compromissos 2016/3794 e 2017/5030. (a) Luis
Nobre.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação

foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da Câmara e os
Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e
Cláudia Marinho. (07) LIGAÇÃO DO PT7469 ÁGUAS DO NORTE À REDE

NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO-- VILA FRANCA - RECONHECIMENTO

DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luis Nobre foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - LIGAÇÃO DO
PT7469 ÁGUAS DO NORTE À REDE NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO - VILA FRANCA - RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - {LN mista a 15 kV para PTC 7469 Águas do Norte) Direção-Geral
de Energia e Geologia {DGEG)- Processo n.º EPU/40414- 1. Enquadramento legal -A pretensão
apresentada constitui um pedido de instalação elétrica requerido ao abrigo do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo DL n.º 26852 de 30 de julho de
1936, com a redação que lhe é dada pelo DL n.º 446/76 de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89 de
13 de maio, pela Lei n.º 30/2006 de 11 de julho e pelo DL n.º 101/2007 de 2 de abril. (Fixa as normas
que devem ser seguidas para o licenciamento das instalações elétricas destinadas à produção,
transporte, transformação, distribuição ou utilização de energia elétrica) . O procedimento inicia-se
com: qAfixação de édito publicitando o pedido de licenciamento para a instalação elétrica em causa
(nº 2, artigo 19º do DL 26852/36 com as alterações entretanto introduzidas designadamente a
Portaria n.º 344/89); q(onsultas às entidades com jurisdição na área de intervenção (artigo 20º do
DL n.º 26852, com as alterações entretanto introduzidas, designadamente, a Portaria n.º 344/89).
2. Caraterização do pedido - O objetivo do projeto acima referido é fazer a ligação do PTC 7469

Águas do Norte à rede nacional de distribuição. Encontra-se isento de controlo prévio, uma vez que
se enquadra na alínea e) do n.º 1 do art.º 7 do Decreto-Lei 555/99, alterado pelo DL 136/2014, de 9
de setembro, dado tratar-se de operação promovida por entidade concessionária de serviço público,
com objetivo de prossecução do mesmo. O traçado tem origem em linha já existente, situada no
Lugar de Figueiredo - apoio nº 5 da LN lSkV p/PTD VCT 039, a sul do núcleo central da freguesia de
Vila Franca . A partir desse apoio, a linha desenvolve-se em traçado aéreo num percurso com o
comprimento de 62lm, atravessando uma área não urbanizada junto ao caminho de Figueiredo apoios nº 1 e nº 2, após o que se dirige para nascente, atravessa ndo o caminho da Presa de
Figueiredo até à estrada que liga Vila de Punhe a Vila Franca (Rua de Vila Franca) - apoio nº 3. A
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partir dessa estrada, o traçado desenvolve-se para uma cota superior até à plataforma onde estão
edificados os reservatórios das Águas do Norte terminando no apoio nº 4. Na plataforma dos
reservatórios o cabo passa a ser enterrado, numa distância de 25m, incluindo a subida ao apoio fim
de linha - apoio nº 5. 3. Ordenamento - O instrumento de gestão territorial em vigor para o local da
instalação acima referida é o Plano Diretor Municipal, publicado em Diário da República através do
aviso n.º 10601/2008 e cuja alteração foi publicada através do Aviso 1817/2014, de 6 de fevereiro.
A via tem origem em espaço classificado como Espaços Agrícolas onde já se encontra instalado o
poste da rede existente, atravessa um pequeno troço de Espaço Urbano (Zonas de Construção de
Transição), sem construções, junto ao caminho de Figueiredo e desenvolve-se para nascente
atravessando de novo áreas de Espaços Agrícolas, Domínio Hídrico, Galeria Ripícola e Espaços
Florestais (Zonas Florestais de Proteção). A área a nascente da Estrada de Vila Franca, integrando a
área florestal, encontra-se referenciada como áreas de elevado valor paisagístico em Solo Florestal,
englobando o traçado do último tramo aéreo da rede a instalar, a implantação do 4.º poste e o tramo
final subterrâneo na plataforma dos reservatórios. 4. Condicionantes - Dada a natureza
predominante da infraestrutura - linha aérea - e embora em projeção zenital sejam atravessados o
Domínio Hídrico, Estrada Municipal, a Reserva Agrícola Nacional bem como a Reserva Ecológica
Nacional, na realidade são apenas estas duas últimas condicionantes, aquelas onde existe uma
relação física concreta com a instalação, dado serem nestas onde se localizam a totalidade dos cinco
apoios englobados na instalação - os três primeiros em área de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e
os dois últimos em área de Reserva Ecológica Nacional (REN). As outras condicionantes são apenas
sobrevoadas. Não existe incompatibilidade com estas duas condicionantes, pese embora a
obrigação de minimização de ocupação, aterros e/ou escavação no caso da primeira, bem como a
obrigatoriedade obtenção de autorização da entidade regional da RAN. (consultadas as cartas da
REN, as áreas inseridas naquela categoria de espaço estão caracterizadas como cabeceiras das linhas
de água e áreas de infiltração máxima a que corresponde a designação de áreas estratégicas de
proteção e recarga de aquíferos (anexo IV a que se refere o artigo 43 .º do referido Decreto) . À luz

do disposto no seu Anexo li é admissível naquelas áreas obras de construção, alteração e ampliação
de " ... pequenas construções de apoio aos sectores da agricultura e floresta, ambiente, energia e
recursos geológicos, telecomunicações e indústria, cuja área de implantação seja igual ou inferior a
40m 2 .•. " estando as mesmas isentas de comunicação prévia". 5. Defesa da Floresta contra Incêndios
- Sobre a matéria em análise consultou-se o GTC (Gabinete Técnico Florestal) tendo emitido o
seguinte parecer:- " ...De acordo com a alínea d) do ng 1 do artigo 15g da atual redação do DL ng.

124/2006, "Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta
contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável pelas linhas de transporte e distribuição
de energia elétrica em média tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente

à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior
a 7m para cada um dos lados;". Nesta situação concreta, a linha atravessa um pequeno espaço
florestal, pelo que se deve definir a FGC respetiva, ou seja de 7m para cada lado da linha. Saliento,
que algumas zonas desta FGC irão sobrepor a FGC de proteção ao aglomerado populacional e da
rede viário florestal. No entanto não há na lei, orientações sobre esta questão da sobreposição à
exceção da sobreposição com FGC definidas na alínea 13, parques de campismo e polígonos
industriais. Neste caso concreto a EDP será a entidade responsável por uma FGC de 7 metros para
cada lado nos espaços florestais em causa. Não se verificam outro tipo de infraestruturas de defesa
da floresta contra incêndios, não havendo por isso mais nada a assinalar... " . 6. Conclusão - Dada a
natureza da infraestrutura, das condicionantes afetadas, bem como da classificação e qualificação
do solo dos espaços envolvidos, do ponto de vista da conformidade legal com os instrumentos de
ordenamento e da aplicação da legislação respeitante à defesa da floresta contra incêndios, não há
qualquer impedimento à sua implementação, nos termos referidos e sem prejuízo do disposto nas

alíneas a) do n.º 3 do art.º 15 e b) do n.2 3 do art.2 18, do regulamento do Plano Diretor Municipal.
Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à
Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o Reconhecimento de Interesse Público
Municipal requerido.
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(a) Luis Nobre.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em

consequência, ao abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25° da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o
referido reconhecimento de interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada
por maioria com os votos favoráveis do Vice-Presidente da Câmara e dos Vereadores
Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e a abstenção da
Vereadora Cláudia Marinho. (08) UNIDADE ORGÂNICA DE 3° GRAU -

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL:- Presente o processo relativo ao assunto
em título do qual consta a informação que seguidamente se transcreve:-

" INFORMAÇÃO

INTERNA-CRIAÇÃO DE UNIDADE ORGÂNICA DE 3.2 GRAU-GTF - DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL,

COESÃO E SUSTENTABILIDADE /

DIVISÃO DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL DO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO-

o Gabinete Técnico Florestal (GTF)

do município de Viana do Castelo foi constituído em 1995, sendo um dos primeiros em exercício no
país, decorrente da necessidade de melhor proteger, ordenar e incrementar a gestão da vasta área
florestal do concelho, reconhecendo-se a sua elevada importância económica e social e o seu
inestimável valor ambiental. Mais tarde, no ano de 2005, celebrou-se um Protocolo entre o
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e a Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP) para a constituição de GTF's no país, integrando-se também o de Viana do
Castelo . No mesmo ano, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 58/05 de 8 de março enquadra
os GTF's e implementa as Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra incêndios, com vista à
operacionalização do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios. PRINCIPAIS
COMPET~NCIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO

GTF -

o

Decreto-lei n.Q 124/2006, de 28 de Junho,

republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, prevê, no n.º 4 do Artigo 3º-D, que as
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Comissões Municipais de Defesa da Floresta possam ser apoiadas por um Gabinete Técnico Florestal
da responsabilidade da Câmara Municipal, pelo que o GTF de Viana do Castelo desempenha esse
apoio promovendo ações de Defesa da Floresta contra incêndios, decorrentes da elaboração,
acompanhamento e atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios. Com a
lei n.Q 20/2009, de 12 de maio, que estabelece a transferência de atribuições para os municípios em
matéria de constituição e funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), bem como outras
no domínio da prevenção e da defesa da floresta, determina no seu artigo 5.Q, que são transferidas
anualmente para os municípios as dotações inscritas no Fundo Florestal Permanente. Desde então
o GTF tem recorrido a este financiamento. Com essa lei, foram então transferidas para os
municípios as seguintes atribuições, concretizadas com o apoio do GTF:- qAcompanhamento das
políticas de fomento florestal; qAcompanhamento e prestação de informação no âmbito dos
instrumentos de apoio à floresta; qPromoção de políticas de ações no âmbito do controlo e
erradicação de agentes bióticos e defesa contra agentes abióticos; qApoio à Comissão Municipal
de Defesa da Floresta; qElaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra incêndios,
a apresentar à Comissão Municipal de Defesa da Floresta; qProceder ao registo cartográfico anual
de todas as ações de gestão de combustíveis; qRecolha, registo e atualização da base de dados da
Rede de Defesa da Floresta contra incêndios (RDFCI), assim como promover o cumprimento;
qApoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos Planos Municipais de
Defesa da Floresta; qAcompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis de acordo com o
Artigo 15.º do Decreto - Lei n.º 124/2006, republicado pela Lei n.º 76/2017. qPreparação e
elaboração do quadro regulamentar respeitante ao licenciamento de queimadas, nos termos do
artigo 27.Q do Decreto -Lei n.Q 124/2006, de 28 de Junho; qPreparação e elaboração do quadro
regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos
pirotécnicos, nos termos do artigo 29.Q do Decreto -Lei n.Q 124/2006, de 28 de Junho. O GTF
empenha-se ainda em: q Qperacionalizar e acompanhar os financiamentos nacionais e comunitários

de âmbito florestal e rural; ~Acompanhar e emitir pareceres sobre as ações de arborização ou
rearborização no concelho; ~Dinamizar ações de sensibilização e elucidação da população sobre
medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais e no âmbito do controlo das ignições
(sensibilização da população, vigilância e repressão), da infraestruturação do território e do
combate; ~Coordenação de 3 equipas de Sapadores Florestais ~Centralizar a informação e
legislação relativa aos incêndios florestais. ~Gerir e conservar a Rede Municipal de Percursos
Pedestres Necessidade de reforço de estratégia, planeamento e execução de medidas de
prevenção de incêndios em 2018 - Decorrente da tragédia nacional ocorrida em 2017 com os

incêndios florestais, que felizmente não afetaram o concelho de Viana do Castelo, foram veiculados
diversos diplomas legais sobre o reforço da prevenção de incêndios florestais, que obrigaram a um
empenho acrescido de planeamento e execução de medidas imediatas para prevenção de incêndios.
Os recursos do GTF, que apenas contava com uma técnica florestal, manifestaram-se insuficientes
para desenvolver todo esse planeamento e foi necessário que a Divisão de Recursos Naturais e o
Departamento de Ordenamento do território e Ambiente, através das suas chefias, mobilizassem
esforços, trabalhando em conjunto com a técnica do GTF e recorrendo ao apoio da Divisão jurídica,
da informática, do SAM e aos técnicos de SIG. Em paralelo afetaram-se determinados recursos
internos da Divisão e de outros Setores ao GTF, para apoio técnico e administrativo . Conseguiu-se
então implementar toda a estratégia de planeamento no terreno em 2018, com bastante sucesso.
Em paralelo, foi decidido abrir concurso para recrutamento de um novo técnico florestal, que
decorre neste momento. Trata-se de um reforço extremamente necessário para apoiar o
desenvolvimento de todas as tarefas de planeamento e de implementação no terreno das respetivas
medidas. Acresce que também se iniciou uma revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra incêndios, que deverá ficar concluído no primeiro trimestre de 2019. Recursos Humanos
afetos ao GTF em 2018 - Neste momento o GTF integra a Engenheira Florestal Fabíola Oliveira, mais

2 técnicos superiores, 1 coordenadora e 1 assistente técnico. Em breve irá integrar um novo
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engenheiro florestal. Integra ainda a coordenação do Plano de trabalho de 15 Sapadores Florestais,
afetos a 3 equipas que existem atualmente no concelho. - Proposta - Considerando: - Que o
Regulamento da organização dos Serviços municipais, publicado no Diário da República através do
despacho nº4463/2018, de 7 de maio, prevê a criação de duas unidades orgânicas de 3º grau na
Divisão de Ambiente e Sustentabilidade uma para o Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental e outra para a Gestão de Áreas Classificadas; A importância crescente que o GTF tem
vindo a assumir, dadas as diversas responsabilidades que sobre ele recaem, decorrentes das
exigências legais sobre a floresta e da própria estratégia municipal de valorização e conservação do
seu vasto território florestal; A atual estrutura de recursos humanos que já integra, que exige uma
permanente coordenação e articulação, e a previsibilidade do aumento das competências e
responsabilidades do GTF decorrentes da reforma florestal em curso; Que a unidade orgânica de 3º
grau para a Gestão de Áreas Classificadas, não obstante a relevância que poderá vir a assumir, ainda
se encontra em constituição, não dispondo, neste momento, de recursos humanos dedicados;
Propomos que: O GTF passe a constituir uma unidade orgânica de 3ºgrau, em substituição da
unidade orgânica de 3º grau para a Gestão de Áreas Classificadas, que passará, nesta fase, a
constituir o Gabinete para a Gestão de Áreas Classificadas, mantendo-se assim o número de
unidades previstas na Divisão de Ambiente e Sustentabilidade. À consideração superior (a) Isabel
Rodrigues." .

A Câmara Municipal face ao teor do documento atrás transcrito deliberou

que o Gabinete Técnico Florestal passe a constituir uma unidade orgânica de 3ºgrau,
em substituição da unidade orgânica de 3° grau para a Gestão de Áreas Classificadas,
que passará, nesta fase, a constituir o Gabinete para a Gestão de Áreas Classificadas,
mantendo-se assim o número de unidades previstas na Divisão de Ambiente e
Sustentabilidade. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido,

Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (09)

APOIO AO

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE NÁUTICA NAS ESCOLAS:- Pelo
Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE NÁUTICA NAS
ESCOLAS - O Município de Viana do Castelo tem mantido a promoção das atividades náuticas,
conjuntamente com agrupamentos escolares e os clubes náuticos, através do projeto "Náutica nas
Escolas", desenvolvendo os desportos náuticos nas escolas básicas e secundárias do concelho de
Viana do Castelo . Para assegurar o normal desenvolvimento das atividades náuticas em meio
escolar, nos Centros Náuticos da Canoagem, Remo, Vela e Centro de Alto Rendimento do Surf, e
integradas no currículo da disciplina de educação física das escolas básicas, torna-se necessário que
sejam disponibilizados os meios técnicos, as instalações e equipamentos necessários pelos clubes
náuticos. Assim e no sentido de permitir o normal funcionamento das atividades da náutica escolar,
proponho que seja atribuído os apoios abaixo indicados a disponibilizar através da celebração de
protocolo com efeitos a partir de 15 de setembro de 2018.
Compromisso n2

APOIO ATIVIDADE ESCOLAR (mês)

CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO

4.639

€ 3.712,00

DARQUE KAYAK CLUB

4.640

€ 4.290,00

VRL - VIANA REMADORES DO LIMA

4.641

€ 3.857,00

SURF CLUBE DE VIANA

4.642

€ 4.478,00

CLUBE

Pagamento de 15 setembro 20178 a 15 junho 2019

(a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da
Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula
Veiga e Cláudia Marinho. (10) APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA

NATAÇÃO- PROJETO DE NATAÇÃO NAS ESCOLAS DO 1° CEB:- Pelo
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Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA NATAÇÃO - PROJETO DE
NATAÇÃO NAS ESCOLAS DO 12 CEB - O Município de Viana do Castelo tem proporcionado a

aprendizagem e o ensino da natação aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico das escolas do
Concelho que, sendo uma atividade integrante dos currículos, implica para o seu
desenvolvimento, pela experiência acumulada, um enquadramento técnico com formação
específica na área da natação. Para o ano letivo 2018/2019 o Município pretende colaborar
com os clubes de natação do Concelho, sob a forma de coadjuvação na disponibilização dos
meios técnicos. Assim e no sentido de permitir o normal funcionamento da atividade da
natação escolar no 1º CEB, proponho que seja atribuído um apoio abaixo indicado a
disponibilizar através de protocolo com efeitos a partir de 15 de setembro de 2018 a 15 de
junho de 2019.
CLUBE
ESCOLA DESPORTIVA VIANA
VIANA NATAÇÃO CLUBE

Compromisso nº

APOIO ATIVIDADE ESCOLAR (mês)

4.643
4.644

€ 1.537,50
€ 1.233,50

Pagamento de 15 setembro 2018 a 15 junho 2019

(a) Vítor Lemos." .

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da
Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula
Veiga e Cláudia Marinho. (11) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara
Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em
vigor:-

DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
DESCRIÇÃO

ORGÃNICA tCONÓMICA

02
0201

DOTAÇÃO
ANTERIOR

MOOfflCAr.MS ORCAllENTAIS
INSCRIÇOESI OllllNUIÇOESI
REFoRCOS
ANULAéõeS

DOTAÇÃO
SEGUINTE

GAMARA MUNICIPAL
PRESID~NCIA

01
0101
010101
010104
01010402
01010404
010106
01010601
01010602
010108
010109
010111
010112
0102
010202
0103
010301
010310
01031001
02
0201
020115
0202
020203
020210
02021009
020225
03
0301
030103
03010301
03010302
04
0405
040501
04050102
0405010201
0405010208
06
0602
060203
06020301
0202
01
0101
010104
01010402
01010404
010106
01010601
01010602
010108
010109
010112
0103
010304
010305
01030501
01030503
010308
02
0201
020104
020108
07
0701
0701 10
07011002
0203
01
0101
010108
010111
0101 12
0102
010204

DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUtlERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
TITUl.ARES ÓRGÃOS SOBERAUIA E MEMBROS DE ÓRGAos AUTARQUICOS
PESSOAi. 0UAoROS- REGIME DE CoNTRATO INOMDUAL Do TRABALHO
ALTERAÇÕES ÜBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO
RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO
PESSOAL CONTRATADO A TERMO
PESSOAL EM FUNÇôES
ALTERAÇÕES 0BRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATôRIO
PESSOAi. AGUARDAI{)() APOSENTAÇÃO
PESSOAi. EM QUAi.QUER OUTRA SITUAÇÃO
REPRESEtlTAÇÃO
Sl-"t.EMENTOS E PREMIOS
ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOS COM A SAUDE
OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL
EVENTUALIDADE MATERt4DADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO
AQUISIÇÃO De BENS E SERVIÇOS
AOUISIÇÃO DE BENS
PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
AoUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CoNSERVAÇÃO DE BENS
TRANSPORTES
OUTROS
OUTROS SERVIÇOS
JUROS E OUTROS EtlCARGOS
JUROS DA DIVIDA PuBLICA
Soe. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESTIMOS DE CURTOPRAZO
EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO
TRAllSFER~t~IAS CORRENTES
ADMltllSTRAÇAO LOCAL
CotlTlllEllTE
FREGUESIAS
PROCESSO ELEITORAL
OUTROS
OUTRAS DESPESAS CôRRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS RESTITUIÇÕES
DEPARTAA<EtlTO De ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS CoM 0 PESSOAi.
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL Do TRABALHO
ALTERAÇÕES 0BRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORO
RECRUTAMENTO DE PESSOAi. PARA Novos POSTOS DE TRABALHO
PESSOAL CONTRATADO A TERMO
PESSOAL EM FutlÇôES
ALTERAÇôES 0 BRIGATORIAS DE POSICIONAMEtlTO REMUtlERATORIO
PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
SUPLEMENTOS E PRtMIOS
SEGURAI-IÇA SOCIAL
OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES
CoUTRIBUIÇÔES PARA A SEGURAI-IÇA SOCIAL
ASSIST. Doet-IÇA Fur~KltlARIOS PuBLICOS {ADSE)
OUTROS
OUTRAS PENSÕES
AQUISIÇÁO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
LIMPEZA E HIGIENE
MATERIAi. DE ESCRJTORJO
AOUISIÇAO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTO 8ASICO
OUTRO
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL AGUAROAllDO APOSEtlTAÇÃO
REPRESENTAÇÃO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
ABONOS VARIAVEIS Ou EVENTUAIS
AJUDAS DE CUSTO

171.678,00

20.000.00

0,00

191.678,00

500,00
500,00

0,00
0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

48 000,00
1.000,00
5.000,00
500,00
38.000,00
1.000,00

10.000,00
0,00
0.00
0,00
4.000,00
0,00

0,00
1.000,00
5.000,00
500,00
0,00
1.000,00

58 000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00

120.000,00

8.000,00

0,00

128 000,00

700.000,00

0,00

5.000,00

695 000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

70.000,00

1.000,00

0,00

71 000,00

18.000,00

500,00

0,00

18500,00

45 500,00
736 303.40

550,00
8.640,00

0,00
0,00

46.050,00
744.943,40

25.000,00
110.667,07

0.00
5.000,00

11.800,00
0,00

13.200,00
115 667,07

0,00
1.338.652,85

1.800,00
3.300,00

0,00
0,00

1.800,00
1.341.952,85

187 500,00

13 000,00

0,00

200.500,00

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

1.000.00
1.000,00

0,00
0,00

1 000,00
1.000.00
10.000,00
6.000,00
500.00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000.00
1.000.00
10.000,00
5 000,00
500,00

0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00
1.000,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
1.000,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00

28.000,00
35.000,00

3.000,00
1.500.00

0,00
0,00

31.000,00
36 500.00

25.500,00

0,00

10.000,00

15.500,00

1.000,00
11.000,00
1.000,00

0,00
2.000,00
0,00

1.000,00
0,00
1.000,00

0,00
13.000,00
0,00

10.000,00

4.000,00

0,00

14.000,00
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010211
02
0201
020121
0202
020217
020218
020220
020225
04
0405
040501
04050102
0405010208
04050108
0407
040701
04070101
04070102
04070103
04070104
07
0701
070110
07011002
0204
01
0101
010104
01010402
010106
01010601
010115
02
0202
020218
06
0602
060203
06020301
0205

SUBSDIO DE TURt.IQ
AQUISIÇÃO DE BENS ESERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
0UTROSBEtls
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICIDADE
VIGILÃNCIA E SEGURANÇA
ÜUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
ÜUTROS SERVIÇOS
TRAllSFERSJCIAS CooRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Co!ITINENTE
FREGUESIAS
OUTROS
OUTROS
INSTITVIÇÔES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITVIÇôES SEM F1t1s LUCRATIVOS
FINS CULTIJWS
FltlS DESPORTIVOS
FINS TURISTICOS
FINS SOCIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EatAPAMENTO BASICO
ÜUTRO
DEP. GESTÃO TERRITORIAL, CoEsAo, SuSTEt.rTABlllOADE
DESPESAS COM 0 PE SSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL QUADROS- REGIME DE CONTRA TO INDIVIDUAL De TRABALHO
ALTERAÇÕES 0BRIGATORJAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO
PESSOAL COl'.rrRATADO A TERMO
PESSOAL EM FUt.çôES
REMUt-ERAÇôES POR ÜCEt.çA E MATERlllDAOE I PATERNIDADE
AQUISIÇÃO DE BENS ESERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
VIGILÃNCIA E SEGURANÇA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
ÜUTRAS
ÜUTRAS RESTITUIÇÕES
ÜEPARTAMEtlTO DE ÜBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMAtlENTES
PESSOAL QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL De TRABALHO
ALTERAÇÕES 0BRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
AQUISIÇÃO DE Brns ESERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BEflS
MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EDtFICIOS
lt1STALAÇôES DE SERVIÇOS

01
0101
010104
01010402
010109
02
0201
020112
0202
020225
07
0701
070103
07010301
0701030199 OuTRos
07010307
OUTROS
070115
OUTROS INVESTIMENTOS
0701 1501
ESTUDOS E PROJETOS

Total

54.000,00

10.000,00

o.ao

64.000.00

327.199,52

2.900,00

0,00

330.099,52

148.000,00
171 .000,00
1.348.201,53
3.301 612,92

0,00
0,00
0,00
0,00

2.000,00
10.000,00
5.900,00
20.600,00

146.000,00
161.000,00
1.342.301,53
3.281 .012,92

15.000,00
187.000,00

0,00
0,00

11.000,00
15.000,00

4.000,00
172.000,00

551 .100,00
1.657.900,00
47.000,00
665.600,00

2.900,00
37.800,00
0,00
5.000,00

0,00
0,00
2.690,00
0,00

554.000,00
1.695 700,00
44.310,00
670.600,00

412 200,00

5.000,00

0,00

417.200,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00
35.400,00

0,00
10.000,00

1.000.00
0,00

0,00
45400,00

3.500,00

2.000,00

0,00

5.500,00

5000.00

0,00

3.300,00

1.700,00

1.000,00
24 000,00

0,00

o.ao

1.000,00
24.000,00

0,00
0,00

958.636,43

5.000,00

0,00

963.636.43

434.500,00
1.989 580,93

0,00
0,00

3.000,00
2.000,00

431.500,00
1.987.580,93

465 000,00
16.653.732,65

Talai De Despesas Correntes
Tatai De Despesas De Capital

o.ao
167.890,00
162.890,00
5.000,00

2.600,00
462.400,00
167.890,00 16.653.732,65
150.290.00
17.600,00

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice-Presidente da
Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula
Veiga e Oáudia Marinho. (12) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara
Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35º da Lei nº 75/ 2013, de 12
de Setembro, ratificar o despacho proferido pelo Presidente da Câmara em 24 de

Setembro corrente pelo qual tomou as seguintes decisões:- qAprovou todas as
propostas do júri contidas no relatório final do processo nº 464/2018; q Adjudicou
ao concorrente Endesa Energia, SA - Sucursal Portugal o serviço de fornecimento de
energia elétrica (baixa tensão normal) pelo valor de 4.379.032,74€, ao qual acresce o
IVA á taxa legal em vigor. q Considerou que o preço máximo do contrato é o valor
base contratual, ao qual acresce o IVA á taxa legal em vigor. q Aprovou a minuta
do contrato. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o VicePresidente da Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo
Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (13) 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:LUDOVINA em representação do STAL, que referiu que a renegociação do ACEEP entre
a Câmara Municipal e o STAL decorre há já muito tempo tendo a proposta sido feita á
Câmara Municipal e divulgada pelos restantes sindicatos, pelo que entende que neste
momento o ST AL já deveria ter recebido uma resposta. PIRES VIANA - Perguntou para
quando a conclusão das obras no edifício da SIRD. Relativamente as miniaturas de
embarcações de João Pinto, perguntou se a Câmara Municipal estava a adquirir as
próprias miniaturas das embarcações ou apenas fotografias e outros documentos
alusivos aquelas. Quanto as obras de reparação do lajedo da rua da Picota e da Avenida
dos Combatentes junto ao Supermercado Froiz, sugeriu que fosse alterada a natureza
do material usado por outro mais resistente as cargas e tonelagem das viaturas que no
local circulam. Por ultimo, perguntou ao Vice Presidente se tinha alguma informação
sobre a instalação do parque eólico "off shore" no litoral de Viana do Castelo. ( 14)

Quinta-feira, 25 de Outubro de 2018

-15-

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57º
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 tomada por unanimidade estando presentes o VicePresidente da Câmara e os Vereadores Luís Nobre, 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.

