
ACTA Nº 3 
ACTA DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 20 

DE JANEIRO DE 2022:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte dias do mês de Janeiro do ano dois 

mil e vinte e dois, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente Joaquim Luís 

Nobre Pereira e com a presença dos Vereadores Manuel António Azevedo Vitorino, 

Carlota Gonçalves Borges, Ricardo Nuno Sá Rego, Maria Fabíola dos Santos Oliveira; 

Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Paulo Jorge Araújo do Vale, Ilda Maria 

Menezes de Araújo Novo e Cláudia Cristina Viana Marinho. Secretariou o Diretor do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, Luís Filipe Neiva Marques. 

E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou 

aberta a reunião pelas catorze horas. ORDEM DO DIA:- O Presidente da Camara 

informou que ao abrigo do disposto nos números 2 e 3 do artigo 3° da Lei nº 1-A/2021, de 

13 de Janeiro, na sua atual redação, a presente reunião não é pública e será realizada por 

videocmúerência. Presente a ordem de trabalhos, foi acerca do assunto dela constante 

tomada a seguinte resolução:- (01) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- Pelo Presidente 

da Câmara foi apresentada a proposta de alterações orçamentais que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTAALTERAÇÃOORÇAMENTAL-Tendo sido noticiado a proximidade de Aviso de abertura 

ao OVERBOOKING do quadro que agora termina, que valorizam obras Consignadas ou em Execução, 

importa reforçar a Rúbrica Orçamental do Projeto "Requalificação da Escola EB 2/3 Pintor José de Brito", 

permitindo antecipar a sua realização para o ano de 2022, garantindo a maturidade necessária para a 
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presentação da candidatura. Aproveita-se, ainda, esta Alteração para antecipar para 2022 a realização 

o Projeto "Centro de Cuidados de Saúde da Meadela / USF", com execução prevista para os anos de 

022 e 2023 e reforçar o Projeto "Margens do Rio Lima - Argaçosa", cujo valor previsto é insuficient e 

p ara a abert ura do procediment o. 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 

Designação Reforço Diminuição 

02 (AMARA MUNICIPAL 1.810.000,00 € 

0203 DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO 800.000,00 € 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 800.000,00 € 

0701 INVESTIMENTOS 800.000,00 € 

070103 EDIFÍCIOS 800.000,00 € 

07010305 ESCOLAS 800.000,00 € 

0204 DEP. GESTÃO TERRITORIAL, COESÃO, SUSTENTABILIDADE 10.000,00 € 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 10.000,00 € 

0701 INVESTIMENTOS 10.000,00 € 

070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 10.000,00 € 

07010413 OUTROS 10.000,00 € 

0205 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 1.000.000,00 € 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.000.000,00 € 

0701 INVESTIMENTOS 1.000.000,00 € 

070103 EDIFÍCIOS 1.000.000,00 € 

07010307 OUTROS 1.000.000,00 € 

DESPESA COM PASSIVOS FINANCEIROS 1.810.000,00 € 

02 (AMARA MUNICIPAL 1.810.000,00 € 

0201 PRESIDÊNCIA 1.810.000,00 € 

10 PASSIVOS FINANCEI ROS 1.810.000,00 € 

1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 1.810.000,00 € 

10050301 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.810.000,00 € 

QUADRO - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

OBJETIVO DESCRIÇÃO 
REFORÇOS/DIMINUIÇÕES 

2022 2023 2024 2025 
01 EDUCAÇÃO 
0101 EDUCAÇÃO BÁSICA 

EB 2/3S Pintor José de Brito 800.000,0 € 

04 SAÚDE 
0401 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Centro de Cuidados de Saúde Meadela / USF 1.000.000,0 € -10.000,0 € 
10 AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA 
1015 REQUALIFICAÇÃO DE AREAS NATURAIS 

Margens do Rio Lima - Argaçosa 10.000,0 € 10.000,0 € 



Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022 

(a) Luís Nobre." O Vereador Paulo Vale disse estar de acordo com a alteração orçamental 

apresentada, mas interrogou o Presidente da Câmara sobre o nivel de realização obtido em 

outras operações de overbooking. Por sua vez, a Vereadora Ilda Araújo Novo disse também 

concordar com a proposta e que a recente abertura do anúncio do overbooking justifica 

perfeitamente que se tenha sido escolhida esta data para proceder à dita alteração. O 

ereador Eduardo Teixeira questionou a natureza da proposta, ou seja, se se trata de uma 

revisão ou de uma mera alteração orçamental. A Vereadora Cláudia Marinho referiu que 

considera vantajosa para o município a alteração proposta porque permitirá antecipar 

financiamentos para conclusão de obras muito importantes. O Presidente da Câmara 

esclareceu que, no anterior processo de overbooking, a Câmara Municipal conseguiu obter 

cinco milhões de euros de financiamento. Disse ainda que esta operação é uma mera 

alteração orçamental, como alias está referido ao longo do texto uma vez que não são 

alterados os valores globais da receita nem da despesa. A Câmara Municipal deliberou 

aprovar as transcritas alterações orçamentais. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade estando presentes a totalidade de membros em efetividade de funções. Por 

ultimo foi apresentada a seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO DO CDS/PP 

- As alterações orçamentais, que o executivo camarário pretende promover, surgem tão 

somente um mês e dois dias após a aprovação pela Assembleia Municipal do Plano e 

Orçamento para 2022. É, ou seria legítima, a crítica ou mesmo uma eventual 

censura. Todavia, atentas as circunstâncias - leia-se, a muito recente divulgação do anúncio 

-, no nosso entender não se justifica. De resto, e fôsse como fôsse, a verdade é que o CDS 

não pode ignorar a oportunidade única que caracteriza a notícia de abertura ao 

overbooking, surgida no quadro commútário que agora termina. Tal impõe uma 



significativa antecipação do planeado para 2022: os montantes a alocar ao projecto d 

requalificação da EB 2.3 Pintor José de Brito permitirão uma oportuna maturidade, ou seja, 

um avanço da fase em que se encontrará a respectiva execução; por outro lado, viabiliza-s 

a apresentação formal de uma candidatura e, ainda, aquando da respectiva apreciação, 

obtenção de cotação máxima por parte da Unidade de Gestão. Com o reforço dos 

investimentos a realizar e as demais alterações, constantes da proposta - respeitantes ao 

Centro de Cuidados de Saúde da Meadela, uma USF, e ao Projecto das Margens do Rio 

Lima, na Argaçosa, poder-se-á antecipar a concretização de projectos que, no entendimento 

do CDS, são de apoiar, dada a sua importância para o Concelho. Assim sendo, o CDS não 

pode deixar de votar favoravelmente a proposta em apreço. (a) Ilda Araújo Novo.". (02) 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da 

Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, 

para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e 

seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes a totalidade de membros em 


