ACTA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
1 DE MARÇO DE 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No dia um do mês de março do ano dois
mil e dezanove, 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 Guerreiro, Joaquim Luís Nobre Pereira, Ricardo 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
dezassete horas e trinta minutos registando-se a falta da Vereadora Carlota Gonçalves
Borges por se encontrar em representação do Município no encontro nacional da
ENEGE que decorre no Centro Cultural. 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 PRESIDENTE DA CÂMARA -1- INFORMAÇÃO:Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se
transcreve:- .. INFORMAÇÃO-No dia 15 de Fevereiro, decorreu a sessão de apresentação
do novo livro de Jaime Quesado, My Europe - From lntegration to lntelligence, tendo o

Presidente da Câmara feito a apresentação da obra conjuntamente com Miguel Cadilhe. No
dia 18 de Fevereiro reabriu ao trânsito a envolvente do Jardim D. Fernando e a Rua de São
Tiago, depois a empreitada de reabilitação e requalificação desta área da cidade. No dia 20
de Fevereiro reali zou-se a primeira Gala da Federação Académica do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo (IPVC) no Centro Cultural de Viana do Castelo durante a qual foram
premiados todos os seus parceiros dos últimos anos. No dia 21 de Fevereiro decorreu, no
Centro de Remo a sessão pública de apresentação Laboratório de Promoção de
Responsabilidade Social Empresarial na Região Norte -

RSE- INNOLAB, um projeto

transfronteiriço que quer aplicar o empreendedorismo à Responsabilidade Social Empresarial
(RSE), do qual a CIM do Alto Minho é parceira. No 21 de fevereiro, o Município de Viana do
Castelo participou num fórum sobre "Cidades Ativas", em Berl im, integrando a representação
de Portugal e da Fundação do Desporto no Fórum PACTE Thematic Wprkshop on Active Cities,
que reúne projetos de referência internacional da dinamização do desporto nas autarquias.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo promoveu nos dias 20 e 21 de Fevereiro, em
colaboração com a ColorAdd, um rastreio precoce do daltonismo e ação de sen sibilização
junto dos alunos do 3º e 4º anos do Agrupamento de Escolas da Abelheira. No dia 23 de
Fevereiro, na sede da Junta de freguesia de Mujães, o Presidente da Câmara Municipal
anunciou o arranque da 2ª fase de empreitada de abastecimento de água e saneamento de
Mujães, tendo visitado ainda as obras da empreitada de beneficiação da igreja, que incluiu
alargamento e estacionamento e as obras de alargamento do cemitério, bem como a 1ª fase
das infraestruturas de saneamento do Lugar do Paço. No dia 27 de fevereiro, o Presidente da
Câmara acompanhou a visita da Ministra do Mar e do Primeiro-ministro à West Sea e à APDL
e participou na cerimónia da consignação da obra do acesso ao sector comercial do Porto de
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Mar de Viana do Castelo e na qual foi lançado também o concurso para a rz gem do canal
de acesso aos estaleiros de Viana do Castelo. O Presidente da Câmara Municipal recebeu o
galardão de Personalidade do Ano atribuído pelo Instituto do Mundo Lusófono (IMLus), numa
cerimónia que decorreu em Paris no dia 27 de Fevereiro. O Instituto criou os Prémios da
Lusofonia 2018- Prix de la Lusophonie 2018, que visam distinguir as personalidades de língua
portuguesa, qualquer que seja o seu país de origem, que se tenham destacado na afirmação
e projeção internacional da língua portuguesa e da cultura lusófona. De 28 de fevereiro a 3
de março, decorre no Centro Cultural de Viana do Castelo a maior edição do Encontro
Nacional de Estudantes de Economia e Gestão (ENEEG), com a presença de cerca de 1.000
estudantes de todo o país, evento com palestras, workshops e stands. O Presidente da
Câmara esteve presente no dia 1 de Março, na inauguração do Núcleo Expositivo da Sé de
Viana do Castelo, investimento que integra a Operação Rota das Catedrais no Norte de
Portugal e que contou com a presença da Secretária de Estado da Cultura. O Dia Mundial da
Proteção Civil, 1 de Março, foi assinalado com a plantação de 2.500 espécimes na freguesia
da Montaria, iniciativa com a participação de equipas de Sapadores, Bombeiros Municipais
de Viana do Castelo, Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, Centro Distrital de
Operações de Socorro (CDOS}, Polícia de Segurança Pública (PSP} e Guarda Nacional
Republicana (GNR}. (a) José Maria Costa.". 2- INTERVENÇÃO NO PERIODO DO PUBLICO

DE REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇAO DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE ARGA E LIMA
NA SESSAO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 22 DE FEVEREIRO:- O Presidente da

Câmara deu conhecimento de que já promoveu uma reunião entre os representantes
da Associação de Pais e das em presas de transporte escolar onde se debateu o

problema apresentado, tendo sido obtido um acordo satisfatório para ambas as partes
e que soluciona o referido problema. INTERVENÇÃO DA VEREADORA CLAUDIA

MARINHO:- A Vereadora Cláudia Marinho apresentou os seguintes assuntos:- 1.
Congratulou-se com o arranque das obras do acesso rodoviário ao Porto Comercial
de Viana do Castelo. 2. Aludiu as declarações feitas pelo Presidente da ENPORDEF,
que vem corroborar aquilo que o Partido Comunista sempre disse desde o inicio do
processo de privatização dos ENVC, e de que estes deveriam ter-se mantido na esfera
publica. 3. Referiu que durante a visita a freguesia de Perre foi alertada para a
necessidade de substituição do piso do campo de futebol por um piso sintético. 4.
Seguidamente alertou para a necessidade de estender os transportes públicos de
passageiros as diversas zonas industriais, de modo a servir os respetivos
trabalhadores. O Presidente da Câmara informou relativamente ao ponto 3 que esta
obra está a ser avaliada e provavelmente será prevista no próximo orçamento. Quanto
ao ponto 4 disse reconhecer que existe uma falha no serviço de transportes públicos
que espera poder colmatar aquando do próximo concurso. VOTO DE PESAR:- Pela
Vereadora Cláudia Marinho foi apresentado o voto de pesar que seguidamente se
transcreve:- "VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE RAIMUNDO MORENO DELGADO- No
passado dia 07 de Fevereiro de 2019, faleceu aos 68 anos Raimundo Delgado. Raimundo
Moreno Delgado, nasceu em Viana do Castelo, a 22 de março de 1950. Licenciou-se em
Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 1973 e
doutorou-se pela mesma Faculdade em 1985. Antigo Diretor e Professor Catedrático
Aposentado do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da
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Universidade do Porto, Professor, investigador e referência nacional no estudo do
comportamento dinâmico de edificios e das pontes. Dedicou mais de 40 anos ao ensino. Ao
longo da sua vida profissional, o também Professor Emérito da U. Porto esteve ligado, não só

à componente letiva e pedagógica - onde assumiu funções de regente em disciplinas ligadas
à teoria das Estruturas (é autor de mais de duas centenas de trabalhos científicos), que lhe
valeram a atribuição do prémio de Excelência Pedagógica da FEUP em 2012 -, mas também
na coordenação de estudos e pareceres na qualidade de projetista e consultor externo. Entre
as obras a que esteve ligado incluem-se a Sede do Banco de Agricultura em Vila Nova de
Cerveira (1973), o Tribunal de Esposende (1975), a Central de Camionagem em Lamego
( 1985), o Centro de Arte e Cultura em Viana do Castelo (1991), o Complexo da Piscina de
Melgaço (1993), o Estádio Municipal de Viana do Castelo (1994), o Estádio do Dragão no
Porto (2003) e a Ponte pedonal em Viana do Castelo (2007). (FEUP). Desta forma, a Câmara
Municipal de Viana do Castelo vem expressar o seu pesar pelo seu falecimento, expressando
toda a sua solidariedade à sua Família. (a) Cláudia Marinho.". A Câm ara Municipal
deliberou aprovar o transcrito voto de p esar. Esta d eliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor
Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa,
Paula Veiga e Cláudia Marinho. INTERVENÇÃO DA VEREADORA PAULA VEIGA:-

A Vereadora Paula Veiga em representação do PSD fez a intervenção que
seguidam ente se transcreve:- "1 -

o GAL Costeiro

Litoral Norte (Grupo de Ação Costeiro do

Litoral Norte), no âmbito da sua acção, através dos programas PORTUGAL 2020 e MAR 2020, procedeu
à abertura de um concurso até ao dia 15 de março, para "promover o desenvolvimento local e a
diversificação das economias das zonas pesqueiras e costeiras através do empreendedorismo, da

promoção do emprego sustentável e com qualidade, da promoção da inovação social e criação de
respostas a problemas de pobreza e de exclusão social" . Este concurso abrange as tipologias "Reforço
da competitividade da pesca'~ "Reforço da competitividade do turismo" e "Melhoria dos circuitos
curtos de bens alimentares e mercados locais, no âmbito do mar". Este concurso consta na página do
município e toda a informação está acessível ao público em geral. Dada a importância deste concurso,
tendo em conta a sua natureza e objetivos, perguntamos se este foi divulgado de outras formas.
Entendemos que é da máxima importância difundir esta informação, através dos meios de divulgação
que a autarquia utiliza habitualmente, como é o caso das informações que circulam como anexos aos
avisos de cobrança dos Serviços Municipalizados, para que a informação seja acessível ao público
visado. 2 - Demo-nos conta que no site da Câmara Municipal de Viana do Castelo também consta uma
informação de muita importância relativa à PREVENÇÃO DE JNCENDJOS FLORESTAIS 2019. Tal como
referimos no ponto anterior, a divulgação da informação deve fazer recurso ao máximo de meios
possíveis, como os já sugeridos, mas neste caso concreto também através dos serviços de rádio local
e da imprensa local. É nossa preocupação fundamental que toda a informação relevante chegue ao
público em geral, assegurando o seu cumprimento eficaz. 3 -Acusamos a recessão uma proposta para
a criação de uma área de serviço para autocaravanistas em Viana do Castelo, em área junto à antiga
Praça de Touros. Estamos convictos que a criação desta área em nada prejudica Viana do Castelo, uma
vez que se criam condições para este tipo de turismo, fomentando um turismo que também pode
contribuir para o crescimento económico local e para a promoção turística do concelho e da região. A
proposta consiste na criação de uma área que permita aos autocaravanistas pernoitar, usufruir de
balneários e casas de banho condignas, sugerindo que a criação desta área de serviço exige pouco
investimento e pode ter retornos económicos vantajosos para o município. Questionamos se o
Executivo equacionou a possibilidade de criação de uma infraestrutura com esta finalidade, uma vez
que cada vez mais se verifica o aumento do turismo autocaravanista. (a) Paula Veiga. (a) Hermenegildo
Costa.".

o Presidente da Câmara informou que o GAL Costeiro Litoral Norte abarca
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toda a orla costeira desde Esposende a Valença e não só Viana do Castelo, de qualquer
maneira serão dadas instruções para promover este concurso também através das
redes sociais. Seguidamente, esclareceu que relativamente ao ponto 2, a divulgação
das formas e métodos de prevenção de incêndios florestais já esta a ser feita por todas
as formas possíveis. Por ultimo e relativamente ao ponto 3, o Presidente da Câmara
referiu que já estão disponíveis dois pontos de descarga adaptados a auto caravanas
um situado junto a praia do Cabedelo e outro junto ao Jnterrnarche de Mazarefes.

ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos foram tomadas as seguintes
resoluções:- (01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A
Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei
n.0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma
de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 14 de Fevereiro 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 Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (02) DELIBERAÇÕES DA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL:- A) DEBATE - "O PLANO NACIONAL DE
INVESTIMENTO E AS SUAS IMPLICAÇÕES NA REGIÃO NORTE":- O
Presidente da Câmara propôs que fosse aprovado um agradecimento público ao Dr.
Paulo Nunes de Almeida, Presidente da Associação Empresarial de Portugal, pela sua
brilhante conferencia na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 22 de
Fevereiro findo a propósito do terna "O Plano Nacional de Investimento e as suas

implicações na Região Norte", sendo de salientar que a referida intervenção foi
determinante para o sucesso desta iniciativa. A Câmara Municipal deliberou aprovar
o agradecimento proposto. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro,
Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia
Marinho. B) INCENTIVOS À PRATICA DESPORTIVA - TAXAS DE

UTILIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS:- A Câmara
Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-128, de 25 de Fevereiro findo
corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua
sessão ordinária realizada em 22 do mês de Fevereiro findo, deliberou aprovar a
proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação
tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 14 do mesmo mês de
Fevereiro. "Ciente.". (03) PROTOCOLO ENTRE A APDL E A CMVC -

ACESSOS RODOVIÁRIOS AO PORTO DE MAR - REPARTIÇÃO DE
ENCARGOS - 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 22 de Fevereiro corrente com a APDL-Administração d o Porto do
Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA, que visa a concretização da construção do
acesso rodoviário ao setor comercial do Porto de Viana do Castelo, entre o nó da A28
junto á zona industrial de S. Romão de Neiva e o Porto de Viana do Castelo, numa
extensão de 8,8 Km. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes
o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís
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Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho.

(04) AUTO DE CESSÃO PARA O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
DAS PARCELAS NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO DO ACESSO
RODOVIÁRIO AO SETOR COMERCIAL DO PORTO DE VIANA DO
CASTELO - RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos do
número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o Auto de
Cessão celebrado em 22 de Fevereiro corrente com a APDL-Administração do Porto
do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA, das parcelas necessárias à construção do
acesso rodoviário ao setor comercial do Porto de Viana do Castelo, entre o nó da A28
junto á zona industrial de S. Romão de Neiva e o Porto de Viana do Castelo , numa
extensão de 8,8 Km. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes
o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís
Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho.

(05) APOIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo Vereador Luis Nobre foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA E UNI ÕES DAS FREGUESIAS (S/2019) - Nos termos da Lei

APOIOS ÀS JUNTAS

nº 75/2013, de 12 de setembro, conforme

regulamento aprovado na Assemb leia 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 e Uniões das Freguesias, 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 Juntas e Uniões das 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 2019 para as fregu esias serão efetuadas
de acordo com os autos de medição a realizar pelos Serviços Técn icos Municipais:
Juntas e Uniões das
Freguesias
Alvarães
Areosa

Montante

Designação da Obra

13.900,00 {
65.000,00 {

Castelo de Neiva

10.000,00 {

Pavimentação da Rua do Pepim
Edifício de apoio a S. Mamede e área envolvente - conclusão
Alargamento e pavimentação da R. Sr. dos Milagres e
pavimentação da Rua do Conticho, Rua da Sr.ª da Boa Sorte e
Quelha do Conticho
Aquisição de trator - 2.ª prestação
Construção de muro na curva de Merufe
Reparação e beneficiação do polidesportivo de St.ª Maria
Pavimentação da Rua do Naval - l.ª fase

Chafé

10.000,00 {
7.500,00 {
9.300,00 {
Vila Nova de Anha
40.000,00 {
Total ............................ 155.700,00 €

UF Geraz do Lima e
Deão

Número de
Compromisso
1424/ 20 19
1425/ 2019
1426/ 2019
1427/ 2019
1428/ 2019
1429/ 2019
1430/ 2019

(a) Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a b·anscrita proposta.

Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da
Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo
Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (06) APOIO

AQUISIÇÃO DE VIATURA - COORDENADA DECIMAL:- Pelo Presidente
da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: - "PROPOSTAAPOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VCI (UNIDADE MÓVEL DE APOIO À SEGURANÇA BALNEAR)-

ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES- COORDENADA DECIMAL -

No âmbito da política de

promoção e va lorização das potencia lidades ambientais e turíst icas do Concelho, da estratégia de
Viana do Castelo "Cidade Náutica do Atlântico", verificou-se no ano de 2017 que em t odas as praias
de Viana do Castelo, houve um incremento muito significativo de banhistas e praticantes de
desportos náuticos (ma is de 50%), nas praias vigiadas e não vigiada s e durante o referido ano. Em
2018 esta dinâmica exigiu do município uma adaptação e alterações na estratégia de segurança ,
vigilância e sa lvamento, com a implementação de uma unidade móvel de coordenação,
salva mento e resgate, como experiência piloto através da Associação de Nadadores SalvadoresCoordenada Decimal. Durante a época balnear de 2018, esta unidade móvel realizou: 95
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salvamentos, 50 com gravidade e 40 muito graves com evacuação das vítimas para hospital com a
colaboração do INEM. O sucesso deste projeto piloto impele para a necessidade do mesmo ser
implementado em 2019 e restantes anos de forma permanente permitindo a melhoria das
condições de acolhimento e segurança dos utentes das praias, em especial aos banhistas e
praticantes de desportos náuticos. Desta forma, considerando o trabalho meritório e o sucesso do
projeto piloto desenvolvido pela a Associação de Nadadores Salvadores- Coordenada Decimal,
venho propor que a Câmara Municipal de Via na do Castelo delibere a atribuição de um apoio de
26.750 € (Compromisso nQ 1526/2019) para a aquisição de Equipamento 4X4 (Unidade Móvel de
Apoio à Segurança Balnear) para que a associação fique melhor apetrechada para prestar serviços

à comunidade. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís
Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho.

AUSENCIA DE VEREADORA:- Quando os trabalhos iam neste ponto
ausentou-se

a

Vereadora

Cláudia

Marinho.

(07)

SOCIEDADE

DE

INSTRUÇÃO E RECREIO DARQUENSE - PROJETO "ENSINAR O
CORAÇÃO" (NORTE-07-4234-FSE-000007):- Pelo Presidente da Câmara
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: -"PROPOSTA SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO DARQUENSE - PROJETO "ENSINAR O CORAÇÃO"
(NORTE-07-4234-FSE-000007) - A Sociedade de In strução e Recreio Darquense (SIRD),
coletividade instalada na freguesia de Darque, integra, a par do Gabinete de Atendimento

à Família (GAF) e da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o projeto "Ensinar o Coração"
(NORTE-07-4234-FSE-000007).

Este projeto surgiu no âmbito de uma candidatura do

Programa Operacional Regional - Norte 2020, e vem ao encontro dos objetivos
estratégicos definidos no PAICD (Plano de ação integrada para as Comunidades
Desfavorecidas - planeamento de investimento, com vista a financiamento comunitário) e
no PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) de Viana do Castelo. A atividade
da SIRD no projeto, denominada "Intervenção pela Arte", pretende apoiar os inúmeros
problemas da comunidade local, através da resoluta metodologia de intervenção
pedagógica ligada às artes de palco. Foram criadas duas oficinas de teatro Mu sical em
parceria com a escola, oficinas estas que decorrem semanalmente e são muito bemrecebidas pelos alunos. Para o desenvolvimento desta atividade, e tal como descrito na
candidatura, é necessário adquirir material de espetáculo principalmente no que respeita
a equipamentos de apoio ao teatro musical, orçamentado em 13.237,00€ (Compromisso
Financeiro n.º 2019/1401), pelo que se propõe o adiantamento, por conta da candidatura,
no mesmo valor, que será descontado no momento do recebimento das comparticipações.
(a) José Maria Costa .". A Câm a r a M unicipal d eliberou aprovar a transcrita proposta.
Esta d eliberação foi tom ad a por una nimidad e estando presentes o Presid e nte d a
Câmara e os Vereadores Vítor Lem os, Maria José G uerreiro, Luís Nobre, Ricard o
Carvalhido,

H ermenegildo

Costa

e

Pa ula

Veiga.

REGRESSO

DE

VEREADORA:- Quando os trabalhos ia m neste ponto regressou a Veread ora
C láudia M arinho. (08) "CUIDADORES + PERTO" -

APOIO PARA

FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE:- Pelo Presid e nte da Câ m ara foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: - "PROPOSTA- "CUIDADORES+
PERTO" - APOIO PARA FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE - A Hope é uma organi zação sem fins
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\;
lucrativos e de solidariedade social, criada para desenvolver respostas integrais e inclusivas a
problemas sociais emergentes. Tem a sua intervenção focada na saúde global e na inclusão social
das pessoas, no entanto, desenvolve como eixo prioritário, uma resposta integrada e específica à
pessoa com demência, com o objetivo de maximizar a sua qualidade de vida, autonomia e
independência no seu próprio domicílio. Tem também como grande prioridade minimizar o
impacto físico e psicológico no familiar e cuidador. A Hope é a organização com a responsabilidade
da dinamização do "Café Memória" em Viana do Castelo, atividade mensal, que tem como objetivo
o encontro entre pessoas com problemas de memória ou demência e respetivos familiares e
cuidadores, para partilha de experiências e suporte mútuo. A par desta atividade, a Hope é
também responsável pela "Rede CUIDADORES+ PERTO", em parceria com a Câmara Municipal de
Viana do Castelo, a Associação Alzheimer Portugal e a Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo. Este projeto pretende contribuir para a qualidade de vida e
diminuição do isolamento social dos cuidadores de pessoas com demência, pela dinamização de
uma rede de capacitação e suporte de cuidadores, com base nas relações de proximidade e no
apadrinhamento dos cuidadores por cuidadores mais experientes. Prevê ainda a dinamização de
Grupos de Intervenção Psicoeducativa e de Grupos de Suporte, de Ações de Informação
comunitárias e de atividades de alívio para cuidadores (pela facilitação de atividades ocupacionais
direcionadas a pessoas com demência) e atividades de desfruto conjunto. O apoio solicitado é de
1.500,00€ e visa contribuir para assegurar as despesas de estrutura do projeto (material de
economato, exercícios de estimulação e sessões de formação para cuidadores). Assim, propõe-se
a atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ à HOPE! Respostas Sociais (Compromisso
Financeiro n.º 2019/1402). (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal d eliberou aprovar a
h·anscrita proposta.

Esta d eliberação foi tomada por unanimidade estando presentes

o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís

Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho.

(09) INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - APOIO À
REALIZAÇÃO DE OBRAS - FUNDAÇÃO AMA AUTISMO:- Pelo
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: " PROPOSTA - INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - APOIO À REALIZAÇÃO DE
OBRAS - FUNDAÇÃO AMA AUTISMO - A Fundação AMA Autismo é uma IPSS, fundada em

junho de 2008, dedicada à problemática das Perturbações do Espectro do Autismo (PEA). Tem
como objetivo máximo apoiar utentes e familiares, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de
vida e um acompanhamento próximo por parte de técnicos especializados. Uma vez que o imóvel
onde eram realizadas, até julho de 2018, as suas atividades de Apoio em Regime Ambulatório não
reunia condições de licenciamento para a atividade desenvolvida pela Fundação Ama Autismo,
esta celebrou um contrato de comodato com o Instituto Filhas de Maria Auxiliadora, funcionando
desde agosto de 2018 nas antigas instalações do Externato Maria Auxiliadora, na Areosa. Esta
mudança de local obrigou a obras de adaptação do novo edifício, com vista a corresponder às
respo stas desta instituição. Neste sentido propõe-se a atribuição de 5.000,00€ (compromisso
financeiro n.º 2019/1403) para comparticipação da referida intervenção. (a) José Maria Costa.". A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. ( 10) INSTITUIÇÕES DE

SOLIDARIEDADE SOCIAL - APOIO À CONCLUSÃO DE OBRAS CASA DOS RAPAZES:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve: -

"PROPOSTA - INSTITUIÇÕES D E SOLIDARIEDADE

Sexta-feira, l de Março de 2019

7
SOCIAL - APOIO À CONCLUSÃO DE OBRAS- CASA DOS RAPAZES - A Casa dos Rapazes é uma
instituição vianense que tem demonstrado ao longo de várias décadas um meritório trabalho de
apoio e formação a centenas de crianças e adolescentes provenientes de famílias carenciadas do
distrito. Esta instituição, ao longo dos anos evoluiu de uma perspetiva assistencialista para uma
intervenção sustentada numa visão mais abrangente das necessidades da criança/jovem,
atendendo-se simultaneamente às mudanças que se verificaram no tecido social, tipologia das
famílias e problemáticas psicossociais observadas. É uma instituição que tem vindo a adequar e a
atualizar as suas práticas educativas, de acordo com a evolução dos conhecimentos ao nível do
desenvolvimento e da psicopatologia infantil, mas também, acompanhando as mudanças na
sociedade portuguesa e comunidade local. Em março de 2010, a instituição iniciou obras de
recuperação e ampliação que estão em fase de conclusão. Parte desta obra foi financiada no
âmbito da Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES) e o restante por
fundos próprios. Neste sentido, e tendo em vista a conclusão destas obras, reconhecendo a
Câmara Municipal o inegáve l alcance social da sua ação, vimos propor a atribuição de um subsídio
no valor de 14.498,25€ (Compromisso financeiro n.º 2019/1404} que terá como objetivo terminar
as obras a que foi sujeita esta instituição. (a) José Maria Costa.".

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor
Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa,
Paula Veiga e Cláudia Marinho. (11) PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

OUTDOOR SPORTS EURO'MEET 2019 - ASSESSORIA TÉCNICA:Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:
- "PROPOSTA -

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
OUTDOOR SPORTS EURO'MEET 2019
PREÂMBULO
Viana do Castelo, com uma grande tradição marítima, é a capital atlântica mais ao Norte de
Portugal. Com uma deslumbrante paisagem costeira, rios e proximidade a montanhas, possui um
riquíssimo património natura l e uma grande tradição em desportos outdoor. Com 24 km de orla
costeira conce lhia, praias de referência mundial, infraestruturas e projetos distinguidos ao nível
europeu, Viana do Castelo, que tem vindo a afirmar-se, cada vez mais, como a "Cidade Náutica do
Atlântico".
Viana do Castelo acolhe, de 24 e 26 de setembro de 2019, a quinta edição do OUTDOOR SPORTS
EURO' MEET 2019. Este evento europeu irá juntar mais de 300 participantes ligados aos desportos
outdoor.
O programa do evento constituído por conferências, workshops, case studies, uma mostra/feira
de desporto, visitas técnicas e experiências de atividades náuticas e outdoor, também se
diferenciará pela escolha de conferencistas através de uma cal/ (candidatura online) para cada
temática do evento. As conferências, workshops e mostra/feira de desporto, serão realizadas no
Centro Cultural de Viana do Castelo, Biblioteca Municipal e Navio Museu Gil Eannes e a seleção
final dos temas a debater resultará de uma decisão conjunta entre o Comité de Gestão do ENOS e
o Comité Organiza dor do EURO' MEET 2019 .
O presente protocolo tem como objeto a coordenação e gestão por parte do Surf Clube de Viana
na organização, dinamização e implementação da quinta edição do OUTDOOR SPORTS EURO 'MEET
2019 através de uma assessoria técnica à Câmara Municipal de Via na do Castelo, tendo em vista
envolver empresas, associações, instituições e organismos públicos e t urísticos da região.
Pelo exposto é celebrado o prese nte protoco lo de cooperação entre o
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO, NIF 506037258, com sede no Passeio das Mordomas da

Romaria, representado pelo seu Presidente, José Maria Costa e o
SURF CLUBE DE VIANA, NIF 502 180 617, com sede no CAR Surf de Viana, na praia do Cabedelo,

freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo, representado pelo Presid ente da Direção, João
M iguel Aleixo Zamith.
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CLÁUSULA PRIMEIRA
(OBJECTO)
O presente protocolo tem como objeto a organização e rea lização do OUTDOOR SPORTS
EURO'MEET 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA
(DEVERES DAS PARTES)
O SURF CLUBE DE VIANA desenvolverá todas as ações e atividades necessanas para a
implementação e conclusão do OUTDOOR SPO RTS EU RO' MEET 2019, incluindo aquisição de bens
e de prestações de serviços (a lterado) assegurando ainda a assessoria técnica em coordenação
com o Município de Viana do Castelo que assumirá a contrapartida financeira para o efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA
(DEVERES DO SURF CLUBE DE VIANA)
Ao Surf Clube de Viana, compete desenvo lver as seguintes tarefas, tendo em conta que em todos
os conteúdos e documentos promocionais deve esta r representado o logotipo do Município de
Viana do Castelo;
1.

Elaboração da candidatura Outdoor Sports Euromeet 2019;

2.

Organização de conferências de imprensa com apoio do Município;

3.

Organizar e participar nas reuniões do Comité Organizador e Comité Gestão ENOS;

4. Desenvolver e produzir o logótipo e identidade gráfica Outdoor Sports 2019;
5.

Produzir materiais promocionais (convites,f/yers, rol/ up 's, telas e outros);

6.

Produção e realização de vídeo promocional Outdoor Sports Euromeet 2019;

7.

Organização do lançamento oficial na REPER em Bruxelas, do lançamento nacional em
Lisboa e lançamento local em Viana do Caste lo;

8. Marcar e adquirir viagens e alojamento para os lançamentos oficiais;
9.

Organização das reuniões de coordenação local;

10. Planeamento e execução das atividades desportivas, cu lturais e turísticas;
11. Elaboração da candidatura a evento oficial da Semana Europeia do Desporto;
12. Prospeção de programas de financiamento;
13. Desenvo lvimento de parcerias, apoios e patrocínios;
14. Criar uma plataforma digital e gestão de conteúdos;
15. Desenvolver o Plano de comunicação em articulação com o Município;
16. Desenvolvimento de materiais promocionais de suporte;
17. Marcar e adquir ir as viagens e alojamento para os oradores convidados e Comité de Gestão
ENOS;
18. Assegurar o secretariado do evento, diretamente ou através de aquisição de serviços;

19. Agendar reuniões de acompanhamento e monitorização do trabalho, realizado com o
Município e demais parceiros.

CLÁUSULA QUARTA
{DEVERES DO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO)

1. Para a prossecução das atividades elencadas na cláusula anterior, o Município de Viana
do Castelo assegurará o apoio financeiro à Assessoria Técnica e Organização do Evento
pelo Surf Clube de Viana, até ao valor de global de 100.000,00 € (cem mil euros),
compromisso

nº 1175/2019.

2. Os pagamentos serão efetuados da forma seguinte :
a)

35.000,00 (trinta e cinco mil euros) no final de fevereiro de 2019;

b) 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) no final de maio de 2019;
c)

30.000,00 (trinta mil euros) após a realização do OUTDOOR SPORTS EURO ' MEET 2019 e
entrega do relatório de execução .

CLÁUSULA QUINTA
{DISPOSIÇÕES FINAIS)

O presente protocolo de colaboração é composto de três pagina s, feito em duplicado,
devidamente assinado, rubricado e carimbado, destinando-se um exem plar a cada uma das
outorgantes.
(a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da
Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo
Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. ( 12) CORSO

CARNAVALESCO - CONDICIONAMENTOS DO TRÂNSITO:- Pelo
Vereador Luis Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve : "PROPOSTA - CORSO CARNAVALESCO - CONDICIONAMENTOS DO TRÂNSITO - Para a rea lização do
tradicional Corso Carnavalesco, que decorrerá no próximo dia 3 de março, torna-se necessário
proceder a alterações da Postura de Trânsito e do Regulamento de Estacionamento de Veículos. No
sentido de se manterem os itinerários livres de circulação e de estacionamento, em colaboração com
a PSP, as alterações a introduzir, ao abrigo do Artigo 6.2 da Postura de Trânsito de Viana do Cast elo,
são as seguintes:

Sexta-feira, 1 de Março de 2019

-10-

Dia 3 de março - domingo
Estacionamento proibido a partir das 07.00 horas e até o final do Corso Carnavalesco no seu
itinerário: Avenida Campo do Castelo (faixa poente), Alameda João Alves Cerqueira (faixa sul), Praça
da Liberdade, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Avenida Conde da Carreira, Passeio
Mordomas da Romaria, Rua Nova de Santana, Praça 1º de Maio.
Trânsito Condicionado:
•

A partir das 13.00 horas da Rotunda do Monumento ao Pescador à Praça do Eixo Atlântico;

Trânsito Proibido:
•

No itinerário do corso: a partir das 14.00 horas, podendo ser antecipado.

Transportes Públicos Coletivos
Durante o dia 3 de março as transportadoras devem evitar a circulação no Centro Histórico, fazendo
as chegadas e partidas no Interface dos Transportes.
(a) Luis Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Pre sidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo Carvalhido,
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. ( 13) ALTERAÇÕES AO

REV - REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS:- Pelo
Vereador Luis Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:" PROPOSTA-ALTERAÇÕES AO REV- REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS -

Tendo em

vista a regularização de várias solicitações e situações criadas e implementadas através de
empreitadas de obras públicas, nomeadamente nas obras levadas a cabo nas Rua Cidade
Riom, Largo Cidade da Baía, Rua Sport Clube Vianense, Rua Campo da Areia, Rua de Ourense,
Praça General Barbosa, Rua de S. Tiago, Rua da Escola Industrial e Comercial Nun' Álvares, Rua
Ernesto Roma, Rua Eng.º. João Branco, Rua de Monserrate e Centro Histórico de Darque,
propõe-se a seguinte alteração ao:-

Regulamento de Estacionamento de Veículos.
Capítulo 1
Paragem e Estacionamento de Veículos
(... )
Artigo 62
Estacionamento e Paragem Proibida

É proibida a paragem e o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:
(... )
4 - Rua de Monserrate, troço compreendido entre a Rua D. Amélia de Morais e a Avenida 25 de
Abril - do nº . 4 ao 176-b - Eliminar

( ... )
19 - Rua da Escola Industrial e Comercial Nun' Álvares, frente à Presidência do IPVC, lado
Nascente - linha amarela - Eliminar
20 - Rua da Escola Industrial e Comercial Nun' Álvares, troço compreendido entre a Rua General
Luis do Rego e a Rua de S. Tiago, ambos os lados - Linha amarela - Eliminar

(... )
25 - Rua Cidade de Riam, traseiras do Seminário, lado Sul - Eliminar

(... )
69 - Praça General Barbosa, arruamento Norte, lado Norte, frente ao nº . 41- Linha amarela Eliminar

(... )
89 - Rua Cidade de Riam, do arruamento Nascente do Largo Cidade da Baía, à Rotunda da
entrada no Estádio Dr. José de Matos - linha amarela RC 02/04/2012 - Eliminar

(... )
91- Rua de Monserrate, troço compreend ido entre o Largo de Tui e a Rua D. Amélia de Morais,
lado Sul. RC 24/09/2012 - Eliminar

(... )
113 - Rua de S. Tiago, lado sul, frente ao nº. 8 - Linha amarela
114 - Rua de Monserrate, do Largo de Tui à Rua da Escola Indu strial e Comercial, lado poente

Artigo 72
Estacionamento proibido
a)

É proibido o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:

( ...)
18 - Rua Cidade de Riam, troço compreendido entre a Rua Carolino Ramos e a Rua Cidade
do Recife, lado Sul - Eliminar

(... )
86 - Praia do Cabedelo - Parque norte - arruamento norte, lado sul, em ambos os lados da
estação de serviço das autocaravanas
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87 - Praia do Cabedelo - Parque norte - arruamento norte, lado norte, junto ao ecoponto
88 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, da Rua Cidade do Recife à Rua de Ziguinchor
89 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, da Rua de Ourense à Rua Senhor do Socorro
90 -Ave nida 2 de Fevereiro (Areosa), da Rua Senhor do Socorro à Rua Colégio Maria Claret,
ambos os lados
91 - Rua Cidade de Riom, lado poente, da Rua Senhor do Socorro à Rua da Cidade do Recife
92 - Rua Cidade de Riom, lado sul, do arruamento nascente do Largo Cidade da Baía à Rua
de S. José
93 - Rua Cidade de Riom, lado Nascente, da Rua de S. José à Rua Sport Clube Vianense
94 - Rua de Monserrate, da Rua D. Amélia de Morais à Avenida 25 de Abril, lado nascente
95 - Rua de Monserrate, da Rua D. Amélia de Morais ao arruamento poente do Largo de
Porto Seguro, lado poente

(... )
d) É proibido o estacionamento de autocaravanas nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:
1 - Praia do Cabedelo - Parque norte, arruamento norte, ambos os lados
2 - Rua Diogo Álvares "O Caramuru" (Darque), frente ao Centro de Alto Rendimento de Surf,
ambos os lados (2018/15797)

Capítulo li
Parques e Zonas de Estacionamento
(... )
Artigo 11º
Localizações

1.

São estabelecidos os parques ou zonas de estacionamento a seguir indicados :

(... )
d} Para automóveis ligeiros em serviço de cargas ou descargas, em locais devidamente
sinalizados- afixação tempo limite para 15 minutos:

(... )
51 - Rua Ernesto Roma - Frente à Sapataria Soccus - Eliminar

(... )
86 - Rua Cidade de Riom - frente ao lote nº. 3 (2015/09165) RC 18/2/2016 - Eliminar

(... )
97 - Praça General Barbosa, arruamento sul, lado sul, frente ao nº . 100 - 1 lugar
98 - Arruamento de ligação da Praça General Barbosa ao Largo de S. Domingos, lado sul,
frente à sede do IPVC - 1 lugar
99 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, do nº. 376 à Rua Campo da Areia (2018/08962)
100 - Largo Cidade da Baía, arruamento sul, lado sul, frente ao Lote B-21- 2 lugares
101 - Rua Ernesto Roma, lado norte, frente ao nº. 385

(... )
f) Para automóveis ligeiros utilizados no transporte de deficientes e desde que devidamente
identificados:

(... )
5 - Rua da Escola Industrial e Comercial Nun' Álvares - Frente à sede do IPVC - 2 lugares Eliminar

(... )

13 - Rua Eng. João Branco - Frente Bl - 1 lugar- Eliminar
(...)

43 - Rua Carolino Ramos - Frente ao IMTI - 1 lugar - Eliminar
(... )

73 - Rua Eng.Q João Branco, lado Nascente - frente ao Bl - 1 lugar RC 06/ 02/ 2012 - 2
lugares
77 - Largo Cidade da Baía, arruamento Poente -frente ao nQ 22 -1 lugar RC 23/ 01/ 2014 Eliminar

(... )

nº. 123 - 1 lugar
126 - Praça General Barbosa, arruamento sul, lado norte, frente ao nº. 89 - 1 lugar
127 - Praça General Barbosa, arruamento norte, lado sul, frente ao nº. 36-1 lugar
125 - Praça General Barbosa, arruamento sul, lado sul, frente ao

128 - Rua da Escola Industrial e Comercial Nun' Álvares - Frente à sede do IPVC - 1 lugar
129 - Rua do Pinheiro Manso (Darque), frente ao nQ. 63 -1 lugar {2019/ 02401)
130 - Rua Baptista Ferreira (Darque), junto ao parque de jogos, lado norte - 1 lugar
(2018/ 19982)
131 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, frente ao nQ. 304 - 1 lugar
132 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, frente ao lote nQ. 13 - 1 lugar
133 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, frente ao nQ. 376 - 2 lugares
134 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, frente ao

nº. 480 -

1 lugar

135 - Largo Cidade da Baía, arruamento sul, lado sul, frente ao nQ . 45 - 1 lugar
136 - Rua Campo da Areia, lado poente, frente ao nQ. 221- 2 lugares
137 - Rua de Ourense, lado sul, frente ao n2. 59 - 1 lugar
138 - Rua Carolino Ramos, lado norte, frente ao Lote 2 {IMT) - 2 lugares
139 - Rua Diogo Cão (Darque), lado norte, frente ao nQ. 202 -1 lugar {2019/ 00251)
140 - Rua Ernesto Roma, lado sul, frente ao

nº. 406 -1 lugar

141 - Rua da Sobreira (Darque), parque de estacionamento do cemitério - 4 lugares
142 - Rua da Senhora da Agonia (Parque de estacionamento), arruamento poente, lado
poente - 2 lugares
g)

Para entidades públicas e privadas

( ... )

29 - Rua da Escola Industrial e Comercial Nun' Álvares - Frente ao Lar de 3ª. Idade Misericórdia - 2 lugares - Passa a 3 lugares - Eliminar

(... )
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89 - Rua da Escola Industrial e Comercial Nun'Álvares, lado nascente, frente ao Lar de S.
Tiago - Misericórdia - 4 lugares
90 - Rua Carolino Ramos, lado norte, frente ao Lote 2 {IMT) - Exames de condução, das
8h30 às 18.00- 3 lugares
h) Para entidades públicas e privadas, dias úteis das 08h30m às 19h00m

1 - Rua Carolino Ramos - Frente edifício do IMTI - IMTI - 2 lugares - Eliminar

(... )
o)

Para autocaravanas

1 - Praia do Cabedelo - Parque norte - arruamento nascente, lado nascente
2 - Praia do Cabedelo - Parque norte - arruamento norte, lado sul - Estação de serviço - 2
lugares

(... )
2. Os automóveis ligeiros de passageiros particulares podem parar ou estacionar nos locais
especialmente destinados a esse efeito e pela forma indicada ou na faixa de rodagem dos
arruamentos onde não exista sinalização que o impeça, o mais próximo possível do respetivo
limite direito, paralelamente a este e no sentido de marcha.

a) Para automóveis ligeiros de passageiros:

(...)
4 - Largo Cidade da Baía, arruamento na scente, ambos os lados
5 - Largo cidade da Baía, arruamento poente, ambos os lados
6 - Largo Cidade da Baía, arruamento sul, lado sul
7 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, da Rua de Ziguinchor ao nQ . 376
8 - Rua Cidade de Riom, lado nascente, do nQ. 438 ao nQ. 480
9 - Rua da Sobreira (Darque), lado sul, parque de estacionamento do cemitério
10 - Rua Sacadura Cabral (Darque), lado nascente, frente ao nQ. 126
11 - Rua Sacadura Cabral {Darque), lado nascente, frente ao nQ. 136
12 - Avenida do Atlântico, lado sul, frente ao Largo do Porto Seguro
13 - Campo D' Agonia, arruamento poente, lado poente
14 - Rua da Guiné-Bissau, lado poente
(a) Luis Nobre.".

A Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do disposto na alínea rr)

do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/ 2013, de 12 de Setembro, aprovar as alterações ao
Regulamento de Estacionamento constantes da transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da
Câmara e os Vereadores Vítor Lem os, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo

Carvalhido,

Hermenegildo

PROTOCOLO
INSTRUÇÃO

DE
E

C osta,

Paula

COOPERAÇÃO
RECREIO

V eiga

e

COM

DARQUENSE,

Marinho.

( 14)

SOCIEDADE

DE

Cláudia

A

NO

ÂMBITO

DA

EDUCAÇÃO:- Pela Vereador a M aria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
segu idament e se transcreve:- " PROPOSTA - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO DARQUENSE, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO - A

Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Agrupamento de Escolas de Monte da Ola estão
a desenvolver um projeto específico de intervenção educativa incidindo sobre o território
abrangido pela área de influência da Escola 2,3 Carteado Mena, território este que
apresenta características que o identificam como Território Educativo de Intervenção
Prioritá ria. Este projeto de intervenção, entre outas vertentes, apresenta uma forte
componente de educação pela arte que se concreti za através de residências artísticas,
organização de espetáculos partilhados pela comunidade, produção de trabalhos plásticos
artísticos. Contando com o apoio de diversas outras entidades, neste projeto destaca-se o
protagonismo da Sociedade de Instrução e Recreio Darquense que tem desenvolvido um
extraordinário trabalho promotor de coesão social, de inclusão e de cidadania ativa. Deste
modo a Câmara Municipal de Viana do Castelo, o Agrupamento de Esco las de Monte da
Ola e a Sociedade de Instrução e Recreio Darquen se acordam o seguinte:-

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA

O Agrupamento de Escolas de Monte da Ola pode promover, desenvolver e implementar
proj etos artísticos de palco na SIRD, permitindo o desenvolvimento de compet ênci as
pessoais, sociais e artísticas dos alunos;

Sexta-feira, 1 de Março de 2019
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CLÁUSULA SEGUNDA
A Sociedade de Instrução e Recreio Darquense (SIRD} permite a utilização, por parte do

Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, do seu auditório e do apoio necessário ao nível
de material de som e luz;
CLÁUSULA TERCEIRA
A Câmara Municipal de Viana do Castelo Apoia a SIRD com o Valor de 700€ mensais

durante 12 meses (compromisso

n.º 1527/2019).

CLÁUSULA QUARTA
O presente protocolo é válido até 31 de dezembro de 2019 e terá efeitos a partir de janeiro

de 2019.
CLÁUSULA QUINTA
O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência

mínima de 120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em
caso de cessação será salvaguarda a continuidade dos programas em execução, os quai s
deverão prosseguir até ao seu termo .
(a} Maria José Gue rre iro.". A Câm ara Municipal d eliber o u aprovar a tran scr ita
p rop osta. Esta d e liber ação foi tomad a p or una nimidade esta ndo presentes o
Presidente d a Câm ara e os Veread o r es Vítor Lem os, M aria José Guerreiro, Luís
Nobre, Ricardo Carvalhido, H ermen egildo Costa, Paula Ve iga e C láudia M ar inho.

(15) REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO - CANDIDATURA POSEUR:Pe lo Presid ente d a Câm ar a foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:
- "PROPOSTA-REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO- CANDIDATURA POSEUR - No âmbito do

contrato de parceria entre o Estado Português e os sete municípios do Alto Minho para a sua
agregação com vista á gestão conjunta das redes de água e saneamento, e no âmbito do aviso do
POSEUR relativo ao Ciclo Urbano de Água (CUA}- Opera ções Promovidas por Entidades Gestoras
Agregadas, o Município de Viana do Caste lo submeteu uma candidatura no valor global de 4,49
Milhões de Euros para a ampliação das redes de água e saneame nto. Esta candidatura englo ba as
seguintes obras:-

ÁGUA
Freguesia
Nogueira
Deocriste/Deão
Portela de Susã
Castelo do Neiva
Mujães/ Barroselas

Investimento
537 991 €

797
197
29
25
Total

990 €
266 €
636 €
299 €

1588182 €

SANEAMENTO
Freguesia

Investimento

Serreleis
Cardielos
S. Salvador Torre
Vila Mau
Mujães
V. Punhe
Barroselas/Mujães
Castelo do Neiva
M azarefes 2
Total

(a) José Maria Costa.".

551 222 €
763 639 €
274 197 €
431 010 €
128 426 €
74 503 €
169 873 €
164 517 €
344 032 €
2 901419 €

A Câma ra Municipal d eliberou a provar a transcrita prop osta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente d a
Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo
Carvalhido, H ermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. ( 16)

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as
seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor:DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
DOTAÇÃO
ORGÂNICA

ECONÓMICA

02
0201

DESCRIÇÃO

ANTERIOR

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
INSCRIÇÕES/

DIM INUIÇÕES/

REFORÇOS

ANULAÇÕES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

(AMARA M UNICIPAL
PRESID[NCIA

01
0101
010104
01010401
010107
01010701
02
0 202
020217
07
0701
070103
07010301
0701030199

DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO
PESSOAL EM FUNÇÕES

1187629,00

0,00

10000,00

1177629,00

81000,00

24000,00

0,00

105000,00

400000,00

50000,00

º·ºº

450000,00

380892,67

0,00

125501,82

255390,85

PESSOAL EM REGIME DETAREFA Ou AVENÇA
PE SSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA- INDIVIDUAL
AQUISlÇÃO DE B ENS E SERVIÇOS
AQUISlÇÃO DESERVIÇOS
PUBLICIDADE
AQUISlÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ED1Flc1os
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
OUTROS
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1

~
0202
01
0101
010104
01010402
010107
01010701
02
0202
02021S
0203
01
0101
010104
01010401
01010402
02
0202
020210
02021009
020217
02022S
04
0407
040701
04070102
07
0701
070103
0701030S
070104
07010413
0204
01
0101
010104
0 1010401
0 1010402
02
0202
020203
02022S
0205
01
0101
010104
01010401
01010402
07
0701
070103
07010301
0701030199
0703
070303
07030308
0703030801
0703030802
07030313

DEPARTAMENTO Dr ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕESCERTASE PERMANENTES
PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO
ALTERAÇÕESOBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - INDIVIDUAL
AQUISIÇÃO DEBENS E SERVIÇOS
AQUISIÇAO DESERVIÇOS
FORMAÇÃO
DEPARTAMENTO DECULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕESCERTASE PERMANENTES
PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO
PESSOAL EM FUNÇÕES
ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO
AQUISIÇ ÃO DE BENSE SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
TRAN SPORTES
OUTROS
PUBLIODADE
OUTROS SERVIÇOS
TRANSfER! NCIAS CORRENTES
INSTITUIÇÕESSEM FINSLUCRATIVOS
INSTITUIÇÕESSEM FINSLUCRATIVOS
FINSDESPORTIVOS
AQUISIÇÃO DE BENSDE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EDIFICIOS
ESCOLAS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
OUTROS
DEP. GESTÃO TERRITORIAL, COESAO, SUSTENTABILIDADE
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕESCERTASE PERMANENTES
PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO
PESSOAL EM FUNÇÕES
ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DEPOSICIONAMENTO REMUNERATORIO
AQUISIÇÃO DE BENS ESERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DEBENS
OUTROS SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS ESERVIÇOS M UNICIPAIS
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO
PESSOAL EM FUNÇÕES
ALTERAÇÕESOBRIGATÓRIASDEPOSICIONAMENTO REMUNERATORIO
AQUISIÇÃO DEBENSDE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EDIFICIOS
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
OUTROS
BENS DE DoMINIO PUBLICO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
VIAÇÃO RURAL
REDE VIARIA MUNICIPAL- CONSERVAÇÃO
REDE VIÁRIA M UNICIPAL - ÜBRAS
OUTROS

1

S000,00

10000,00

0,00

lS000,00

207000,00

0,00

24000,00

183000,00

6000,00

1600,00

0,00

7600,00

4621288,00
10000,00

0,00
100000,00

100000,00
0,00

4S21288,00
110000,00

3Sl000,00
181000,00
3D799S0,16

10000,00
0,00
0,00

0,00
30000,00
10900,00

361000,00
l Sl000,00
30690S0,16

1S38000,00

0,00

10000,00

1S28000,00

S763312,10

0,00

190631,46

SS72680,64

37000,00

S6000,00

0,00

93000,00

137SS30,00
5000,00

0,00
10000,00

10000,00
0,00

136SS30,00
lS000,00

12000,00
984000,00

10000,00
S2300,00

0,00
0,00

22000,00
1036300,00

13108S2,00
6000,00

0,00
10000,00

10000,00
0,00

1300852,00
16000,00

582890,85

125S01,82

0,00

708392,67

250000,00
4929393,46
219000,00
TOTAL 27S23738,24
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

S000,00
0,00
122000,00
586401,82
277900,00

0,00
65368,S4
0,00
586401,82
204900,00

255000,00
4864024,92
341000,00
27523738,24

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

308S01,82

381501,82

Esta deliberação foi tomada por unanimidade es tando presentes o Presidente da
Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo
Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e C láudia Marinho. (17)
RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos

do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75 / 2013, d e 12 de Setembro, ratificar o despacho

proferido pelo Presidente da Câmara em 20 de Fevereiro findo pelo qual aprovou
a adenda ao contrato de empréstimo de 14/12/2018, entre o Município de Viana
do Castelo e a Caixa Geral e Depósitos, SA, com a referencia 2501/004506/191
datada de 20 de Fevereiro de 2019. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José
Guerreiro, Luís Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e
Cláudia Marinho. (18) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao
público, tendo-se registado a intervenção de Isabel Araújo que voltou a referir-se a
obra realizada pelo Pingo Doce na Meadela, tendo dito que existem aspetos que tem
ser corrigidos designadamente o muro onde existe a saída pedonal a poente, a
remodelação do terreno que o elevou em cerca de dois metros e a pintura do
pavimento da rua com linha amarela dos dois lados, o que a impede de estacionar do
lado da sua casa. O Vereador Luis Nobre esclareceu que o muro já foi melhorado e o
acesso pedonal a poente está bem executado, embora possa ser melhorado, a
proibição de paragem ou estacionamento foi também feita no interesse da reclamante.
(19) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo

57º 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 presentes
o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Maria José Guerreiro, Luís
Nobre, Ricardo Carvalhido, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. E,
nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas dezanove horas, declarou
encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.
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