
ACTAN°10 )o 
ACTA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

29 DE ABRIL DE 2021 - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano 

dois mil e vinte e um, 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 Joaquim Luís Nobre Pereira, Carlota 

Gonçalves Borges, Ricardo Jorge Ponte de Matos Carvalhido, Ricardo Nuno Sá Rego, 

Manuel Hermenegildo Ribeiro da Costa, Paula Cristina das Neves Garcia Veiga e Cláudia 

Cristina Viana Marinho. Secretariou a Chefe de Divisão Jurídica, Ariana Ribeiro. 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 Vereador Vítor Manuel Castro de 

Lemos, por se encontrar doente. PERÍODO DE ANTES DA 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, a presente reunião não será pública e será realizada 

por videoconferência. Seguidamente, 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 17 de abril, a Câmara Municipal de Viana do Castelo iniciou a 12ª edição da 

iniciativa Contornos da Palavra que decorreu até 23 de abril, em formato digital e presencial sob o tema 



a "LIBERDADE" .O programa iniciou com o "Encontro de Bibliotecas Escolares", para a comunidade 

educativa, e um conjunto de reflexões abertas à comunidade em geral sobre "Leituras para a Liberdade", 

com Alexandre Quintanilha, cientista e Professor Jubilado; Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a 

Cidadania e a Igualdade; e Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho. O Presidente da Câmara, 

acompanhado pelos vereadores da Coesão Territorial e do Património e Equipamentos Culturais visitou, 

no dia 18 de abril, as obras para conservação de cobertura e estabilização do teto da capela do Santíssimo 

que estão a decorrer na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior de Mujães, no âmbito do projeto "Valorizar 

o Património". O Presidente da Câmara, o Vereador da Coesão Territorial, e o Vereador da Promoção da 

Saúde, estiveram presentes na cerimónia de bênção e inauguração do parque infantil de Vila Fria, que 

contou ainda com a presença do presidente da Junta da União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria. 

Decorreu no Teatro Municipal de Sá de Miranda o lançamento do livro "Com Amadeu Costa no centenário 

do seu nascimento", da autoria de António Carlos Costa e Helena Adrião Brito, com apresentação de José 

Luís Carvalhido da Ponte. A Câmara Municipal de Viana do Castelo promoveu, na freguesia da Montaria, 

o seminário "O Garrano é inteligente Seminário de Equinologia e Turismo Equestre", que contou com a 

colaboração de especialistas nacionais e internacionais, integrado no âmbito dos projetos de investigação 

científica internacional sobre equinologia , linguagem, cognição e interações, em desenvolvimento em 

Viana do Castelo, assentes na observação dos garra nos que habitam na Serra d'Arga em regime 

semisselvagem. O Presidente da Câmara Municipal assinalou a aprovação, em Conselho de Ministro, da 

classificação como interesse nacional com a designação de "tesouro nacional" das seis pirogas monóxilas 

provenientes de uma recolha arqueológica subaquática realizada no rio Lima, em Viana do Castelo. O 

Presidente da Câmara Municipal assinou o protocolo de cooperação e apoio financeiro entre o Município 

de Viana do Castelo e o Centro Social e Paroquial de Areosa para um apoio de 125 mil euros à empreitada 

de criação de uma Estrutura Residencial para Idosos e um Centro de Dia, numa cerimónia que contou 

também com a presença da Vereadora da Coesão Social. O Município de Viana do Castelo assinalou o dia 

23 de abril, o Dia Mundial do Livro com uma programação que incluiu a distribuição de publicações 
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municipais a IPSS do concelho, a apresentação de um livro sobre a atribuição de títulos honoríficos, 

associando-se ainda a uma busca nacional de e-books promovida pela FNAC. A obra "Notáveis Serviços", 

para comemorar os 25 anos de atribuição de títulos honoríficos, com organização de Manuel Brázio, foi 

lançada na Biblioteca Municipal com a presença do Presidente da Câmara. Os 47 anos do 25 de Abril e os 

45 anos da Constituição da República, foram comemorados pela Câmara Municipal e pela Assembleia 

Municipal, em sessão que decorreu no Casino Afifense e que contou com uma intervenção do juiz 

jubilado do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Carlos Alberto Cadilha. Nesta data, 

foi inaugurada a requalificação técnica e cénica do Casino Afifense pelo Presidente da Câmara Municipal 

que anunciou que irá ser apresentada uma proposta de classificação do Casino Afifense a monumento 

nacional. No dia 26 de abril, decorreu a inauguração da conclusão da eletrificação da linha do Minho, 

tendo a viagem inaugural no comboio inter-regional de Viana do Castelo até Valença contado com a 

presença do Primeiro Ministro António Costa, do Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos e do 

Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, do Secretário de Estado das Infraestruturas Jorge 

Delgado e da Secretária de Estado da Habitação marina Gonçalves, do presidente das Infraestruturas de 

Portugal, Presidente da CP, Presidente do IMT e dos Presidentes de Câmara de Viana do Castelo, 

Caminha, Vila Nova de Cerveira e de Valença ,entre outras entidades. Nesta dia, ao final da tarde, na 

freguesia de Antas no concelho de Esposende os municípios de Viana do Castelo e Esposende assinaram 

um protocolo de parceria para a "Limpeza e Valorização do Rio Neiva", cujo projeto será apresentado, 

mediante uma candidatura, ao próximo quadro comunitário de apoio. Na sessão de assinatura do 

protocolo estiveram presentes o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, representantes da 

Direção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território (DRAOT) Norte e do Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas (ICNF), bem como os Presidente de Junta de Freguesia. No dia 27 de abril, o 

presidente da Câmara e Presidente da CIM do Alto Minho participou na conferência de imprensa de 

apresentação do projeto Alto Minho 40 - Viagem no Tempo",, e que se traduz numa proposta de 

exploração das rotas a partir das designadas Estações ou Porta do Tempo em cada um dos 10 concelhos 



do Alto Minho, disponíveis a partir de maio e que incluiu a 10 documentários produzidos pela Associação 

AO NORTE, a exibir nos próximos dias 03, 05 e 07 de maio, no teatro municipal Sá de Miranda. Em 

conferência de imprensa digital que apresentou a Agenda "Viana do Castelo - Retoma através do Mar", 

o Presidente da Câmara Municipal referiu que este será um documento inovador e único a nível nacional, 

e que poderá potenciar a criação de empresas, o investimento e a criação de um milhar de empregos. No 

dia 28 de abril, o Presidente da Câmara Municipal esteve presente no Colégio do Minho na cerimónia de 

entrega de 138 Constituições da República Portuguesa, oferecidas pelo Município, aos estudantes do 

ensino secundário da instituição de ensino. O Presidente da Câmara Municipal assinou novo contrato de 

investimento para a implantação da terceira fábrica da BorgWarner em Viana do Castelo para a produção 

motores elétricos para o setor automóvel em 2023, num investimento de 25 milhões de euros e que 

prevê criar mais 300 novos postos de trabalho. No dia 29 de abril, decorreu, em formato digital, a primeira 

reunião preparatória da "Agenda do Mar - Viana do Castelo - Retoma através do Mar", na qual se 

abordaram as temáticas da energia renováveis offshore, construção e reparação naval, ciência 

investigação e desenvolvimento. No dia 29 de abri, data de aniversário do Teatro Sá de Miranda efetuou

se a apresentação do Livro "Teatro Municipal Sá de Miranda ( 1885 - 2020) da autoria da Dra. Paula 

Anjos. Este livro constitui o documento para iniciar o processo de classificação do Teatro Municipal Sá de 

Miranda. (a) José Maria Costa.". 2 - VOTO DE PESAR:- Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentado o voto de pesar que seguidamente se transcreve:- " VOTO DE PESAR - FALECIMENTO 

DE XOSÉ IGNACIO CARRO OTERO - Xosé lgnacio Carro Otero nasceu em Santiago de Compostela a 31 de 

julho de 1942. Foi médico, antropólogo, docente e académico e destacado investigador da história e da 

arte, designadamente das compostelas (documento que certifica ter completado pelo menos 100 

quilómetros do Caminho de Santiago). Faleceu no passado dia 23 de abril de 2021. Reconhecido na Galiza 

e em Espanha pelo seu trabalho na medicina e na anatomia, nos múltiplos trabalhos de arqueologia, nas 

publicações e estudos, foi ainda assessor do Presidente da Xunta da Galicia e o seu trabalho valeu-lhe 

diversas condecorações em Espanha e em Portugal, onde recebeu a Ordem do Infante Dom Henrique 
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em 23 de novembro de 1992 e a Ordem Militar de Santiago da Espada (Comendador) a 23 de agosto de 

1996. Foi, também, um grande amigo da cultura e da etnografia, sendo frequentador da romaria 

d'Agonia, tendo sido escolhido para Presidente da Comissão de Honra em 2004. Pela perda para a ciência 

e cultura transfronteiriças, a Câmara Municipal de Viana do Castelo aprova um voto de pesar a endereçar 

à família, à Xunta de Galicia e ao Alcaide de Santiago de Compostela. (a) José Maria Costa.". A Câmara 

Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, 

Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e 

Cláudia Marinho. 3 - VOTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO E AGRADECIMENTO:- Pelo 

Presidente da Câmara foi apresentado o voto de Congratulação e Agradecimento que 

seguidamente se transcreve:- "VOTO DE CONGRATULAÇÃO E AGRADECIMENTO -

MODERNIZAÇÃO DA LINHA DO M INHO - A modernização da Linha do Minho é um marco na vida 

de Viana do Castelo e dos Vianenses e a sua viagem inaugural, a 26 de Abril, com a presença do 

Primeiro-Ministro, é o culminar de vários anos de reivindicações, de luta e de investimentos que 

envolveram diversas entidades e que, em última instância, permite agora a aproximação entre 

cidades, territórios e regiões, sendo motor de desenvolvimento transfronteiriço. A eletrificação da 

Linha do Minho, reivindicada desde 2011 , é motivo de congratulação para toda a Região Norte, 

que agora fica servida com condições dignas do século XXl, graças a um avultado investimento, 

a ultrapassar os 86 milhões de euros, por parte do Governo Português. Este marco histórico para 

Viana do Castelo, para o Alto Minho e para a euro-região Norte de Portugal - Galiza começou 

com um movimento reivindicativo em 2011 , que lutou contra o fim da ligação entre o Porto e 

vigo. O movimento "Modernizar a Ligação Ferroviária Porto/ Vigo, Potenciar a Euro-região 

Galiza - Norte de Portugaf' deu lugar diversas iniciativas, reuniões, declarações e, 

posterionnente a um compromisso de eletrificação da Linha do Minho. É, pois, fundamental, 



-~------------------------------

deixar uma palavra de agradecimento aos que, direta e indiretamente, estiveram neste processo 

que agora culmina: ao ex-Ministro do Planeamento Pedro Marques e ao seu Secretário de Estado 

Oliveira Martins pelo impulso que deram em 20 16 a este projeto e para que pudéssemos festejar 

este momento; às Infraestruturas de Po11ugal e à antiga REFER que nos seus diversos 

departamentos se mobilizaram para realizar esta obra de engenharia, pois sem a sua capacidade 

técnica e determinação não teria sido possível; a todas as autarquias portuguesas e galegas, às 

associações empresariais portuguesa e galegas que nos apoiaram desde a primeira hora e deram 

voz a este projeto, pois sem o seu apoio não teríamos conseguido este objetivo; ao Eixo Atlântico 

com especial destaque para o Secretário Geral Xoan Vasquez Mao, à C IM Alto Minho, à CCDR 

Norte e á Junta da Galiza que nos apoiaram desde o início e nos incentivaram para que este projeto 

fosse possível. Uma palavra de agradecimento também ao Primeiro Ministro, António Costa, ao 

Ministro das Infraestruturas Pedro Santos e ao Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge 

Delgado, pelo apoio incondicional que deram a este projeto e que constitui mais um marco para 

o desenvolvimento do Alto Minho nos fatores de competitividade a juntar já aos novos acessos 

rodoviários e marítimos ao Porto de Mar de Viana do Castelo. Por estes motivos, o executivo 

municipal aprova um voto de congratulação e de agradecimento aos que estiveram neste processo. 

(a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara 

e os Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, 

Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. INTERVENÇÃO DO 

VEREADOR HERMENEGILDO COSTA:- O Vereador Hermenegildo Costa fez a 

intervenção que seguidamente se transcreve:- "Solicito ao Senhor Presidente algumas 

informações que considero oportunas dado que nos aproximamos a passos largos de meses que numa 

situação normal seriam de mais movimento na nossa cidade e concelho, pois a parte turística juntamente 
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com os residentes, davam vida à urbe, permitindo a todo o comércio um folgar razoável e um equilíbrio 

financeiro desejado. Hoje vivemos momentos de incerteza, mas quem de direito, com certeza, tudo fará 

para minimizar as situações de precariedade de todos aqueles que se veem a braços com contas para 

pagar e não veem o seu negócio a dar-lhes, pelo menos, o necessário para pagar as despesas correntes. 

Neste sentido, gostaria que o Senhor Presidente referisse o que está previsto a nível programático e de 

eventos no que diz respeito à Romaria da Senhora da Agonia, aos espetáculos que se realizaram até 2019, 

nomeadamente o Bate Forte e a atuação de diversas bandas em vários pontos da cidade, sem esquecer 

as iniciativas de índole cultural e de lazer que foram acontecendo no Centro Cultural e no Teatro Sá de 

Miranda. Haverá algum recomeço ou ficaremos pelo on fine? Agradeço, também, que informe, se 

possível, qual é o ponto da situação do Plano de Vacinação no concelho de Viana do Castelo. (a) 

Hermenegildo Costa.". INTERVENÇÃO DA VEREADORA PAULA VEIGA:- A 

Vereadora Paula Veiga fez a intervenção que seguidamente se transcreve:- " 1 - Recebi a 

seguinte queixa relativamente ao Regulamento de Reconhecimento de Isenções dos Impostos Municipais 

do Município de Viana do Castelo com o seguinte teor: "O Regulamento de Reconhecimento de Isenções 

dos Impostos Municipais do Município de Viana do Castelo. Trata-se de uma matéria polémica que já foi 

alvo de duas denúncias para o ministério público e outras entidades nacionais e internacionais, incluindo 

a OLAF - Gabinete Europeu Antifraude da Comissão Europeia. Em causa está a atribuição de isenções 

fiscais que o município de Viana do Castelo tem vindo a conceder, IMT, IMI, de taxas de licenciamento e 

de urbanização e outros, utilizando procedimentos que no entender dos denunciantes violam a legislação 

aplicável em vigor, o que se tem traduzido, ao longo dos últimos anos, num grave prejuízo para o erário 

público". A queixa refere que os "pedidos apresentados à assembleia municipal assentarem em 

regulamentos que não foram alvo de discussão pública sempre que se verificaram alterações ao 

regulamento ou a alteração da lei, o que comprometeu todo o procedimento subsequente de isenções 

fiscais. "Como exemplos recentes, destacam a isenção de IMT atribuída a dois estabelecimentos 

hoteleiros, um localizado no Parque da Cidade e outro na zona empresarial de Darque. Segundo uma das 



denúncias apresentadas, um dos terrenos localizado numa área industrial e de atividades económicas e 

que estaria destinado a estacionamento público, "sem que se tivesse verificado qualquer alteração à 

classificação do terreno, alterou a vocação para unidade hoteleira, para efeitos de isenção fiscal, por 

proposta pelo vereador Luís Nobre, ao requerimento apresentado por esta sociedade um ano antes de 

se formalizar a alteração" efetiva. O outro estabelecimento hoteleiro, localizado no Parque da Cidade, 

duplicou a cércea contrariando o Plano de Pormenor do Parque da Cidade e foi submetida a isenção da 

aprovação à assembleia municipal sem que estivessem reunidos os pareceres das entidades externas. A 

confirmar-se a veracidade destas denúncias e a avaliar os montantes atribuídos até ao momento, no valor 

de 800.000,00€, somos levados a crer que grande parte das decisões tomadas em sede de assembleia 

municipal poderão ser passíveis de anulação" .Gostaria de ser esclarecida quanto a esta queixa agora 

exposta. 2 - Volto a questionar sobre a situação da Associação de Municípios da Serra d'Arga, quanto à 

participação do Município de Vina do Castelo, que veio a esta reunião e foi aprovada e que em sede de 

reunião de Assembleia Municipal foi retirada para posteriores melhorias. Questiono se este Município 

continua com intenções de integrar esta Associação. 3 - Tendo em conta que a construção da Capela 

Mortuária de Viana do Castelo foi um dos investimentos previstos na formalização de um pedido de 

empréstimo para investimentos desta autarquia, gostaria de tomar conhecimento sobre o ponto de 

situação deste projeto. (a) Paula Veiga.". INTERVENÇÃO DA VEREADORA DA CDU:- A 

Vereadora Cláudia Marinho referiu-se aos seguintes assuntos:- Começou por referir que 

não conseguiu ouvir a intervenção da Vereadora Paula Veiga, solicitando que a ata reflita 

o que foi por ela dito. Uma vez esclarecida pelo Presidente e relativamente ao 

regulamento de reconhecimento de isenções do Município de Viana do Castelo referiu 

que também recebeu a denuncia anónima considerando que a mesma deveria ter sido 

remetida no período de discussão pública a que o regulamento esteve sujeito. Solicita 

esclarecimentos sobre o ponto da situação dos estatutos e criação da Associação de 
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Municípios da Serra D' Arga. Parque Geriátrico da Praia Norte - referiu que o mesmo é 

continuamente ocupado por crianças, para quem o mesmo não é destinado, sugerindo 

que se coloque uma placa informativa com a referência ao grupo etário a que se destina. 

- Solicita esclarecimento sobre o pagamento do suplemento de penosidade uma vez que 

viu o assunto refletido na ata anterior. Solicita informação sobre a data previsível para a 

inauguração do Skate Parque, do 3X3 Basquete e Vólei. Informou que foi contactada pela 

Associação de Pais de Deão que gostariam de ver criado um centro educativo em Deão 

uma vez que naquela margem não tem resposta ao nível do 1.0 ciclo. Relativamente ao 

Parque Infantil Jardim D. Fernando e pese embora ser da responsabilidade da gestão ser 

da Junta de Freguesia, foi informada pela mesma que a reposição dos equipamentos seria 

da responsabilidade da câmara. Acrescentou ainda que não estava fora de questão o 

município apoiar a junta noutro parque infantil (himalaia), como tem sido política em 

outras freguesias. Questionou sobre o encerramento das casas de banho nos bares/cafés 

da praia norte. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:- O Presidente da 

Câmara relativamente as questões colocadas pela Vereadora Paula Veiga e relativamente 

ao pedido de esclarecimento da queixa que versa sobre o regulamento de 

reconhecimento de isenções do Município de Viana do Castelo, o Presidente começou 

por lamentar que a Vereadora se limitasse a ler uma denúncia anónima sem qualquer 

juízo crítico e sem se procurar informar. De seguida explicou o quadro legal subjacente 

à necessidade de criar um regulamento para estas situações e acrescentou que desde 2011 

que os assuntos relacionados com impostos, derrama, IMI, bem como o regime de 

incentivos fiscais para a atração de investimento sempre foram sujeitos a deliberação dos 



órgãos colegiais. Por último referiu ainda que o Município de Viana do Castelo nunca 

concedeu isenções a "retalho", sempre procurando que nas mesmas houvesse 

transparência e equidade e que está a ser preparada uma resposta ao Ministério Público 

com o devido esclarecimento. Relativamente à Associação de Municípios da Serra 

D' Arga informou que na semana seguinte iria decorrer reunião na CIM Alto Minho para 

fechar o processo. Relativamente à construção da Capela Mortuária de Viana Do Castelo 

informou que chegou o visto do Tribunal de Contas e que as obras iniciaram no dia de 

hoje. Relativamente as questões colocadas pela Vereadora Claudia Marinho e 

relativamente à Associação de Municípios da Serra D' Arga informou que na semana 

seguinte iria decorrer reunião na CIM Alto Minho para fechar o processo. Relativamente 

ao Parque Geriátrico da Praia Norte vai solicitar o reforço da sinalização. Relativamente 

ao do Skate Parque, do 3X3 Basquete e Vólei tem informação que estarão concluídos dia 

15 de maio. Relativamente à Associação de Pais de Deão começou por informar que a 

Escola de Deão não tem alunos suficientes que garanta o seu funcionamento, 

manifestando que a grande preocupação da Câmara tem sido essa, manter a escola em 

funcionamento, enquanto assim for possível. Sobre o centro educativo informou que a 

situação está em avaliação, porque existe uma proposta base na carta educativa e está a 

ser levado a cabo um exercício de concertação ente as partes envolvidas no processo. 

Relativamente ao Parque Infantil Jardim D. Fernando confirmou que a reposição dos 

equipamentos é da responsabilidade da câmara e que seria dado apoio à junta noutro 

parque infantil (himalaia), como tem sido política em outras freguesias. Relativamente 

ao encerramento das casas de banho nos bares/cafés da praia norte, informou que as 
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públicas apenas estão abertas durante a época balnear e as que se encontram nos 

bares/cafés informou que não decorre do contrato de concessão a obrigação de as manter 

abertas ao público. Relativamente ao pagamento do suplemento de penosidade 

informou que o mesmo será pago durante o mês de junho, com retroativos desde janeiro. 

Relativamente as questões colocadas pelo Vereador Hermenegildo Costa informou o 

Presidente que nesta data não é possível avançar com qualquer informação sobre a 

programação cultural, uma vez que estamos dependentes das avaliações quinzenais e 

das orientações do governo sobre a matéria. Em concreto sobre a Romaria da Sr. Da 

Agonia informou que vai reunir com a comissão de festas para uma análise conjunta 

sobre o que é possível fazer neste ano. Relativamente ao plano de vacinação o Vereador 

Ricardo Rego fez o ponto da situação sobre o mesmo, agradecendo ao esforço conjunto 

dos profissionais de saúde e elementos que estão a colaborar para o sucesso do plano. 

ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos foram tomadas as seguintes 

resoluções:- (01) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:- A) 

REUNIÃO DE 15 DE ABRIL:- 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 15 de 

Abril corrente, 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 Luís Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, 

Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. B) REUNIÃO DE 

26 DE ABRIL:- 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 extraordinária de 26 de Abril 

corrente, 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 Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, 

Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (02) 

PROTOCOLO PROTEÇÃO /CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL -

VALORIZAR O PATRIMÓNIO CULTURAL - AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO E DO 

ESPÓLIO DA "AURORA DO LIMA" PELO MUNICÍPIO:- Pelo Presidente da 

Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA -

PROTOCOLO PROTEÇÃO /CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL - VALORIZAR O PATRIMÓNIO CULTURAL

AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO E DO ESPÓLIO DA "AURORA DO LIMA" PELO MUNICÍPIO - o Município de Viana do 

Castelo tem como objetivos previstos no Plano de Atividades e Orçamento para 2021, em especial nas 

Grandes Opções do Plano, a Valorização do Património Cultural, a promoção de atividades e projetos 

culturais, a afirmação da identidade cultural do concelho, a preservação documental e histórica do 

concelho, reforçar e alargar o trabalho dos Museus Municipais e Núcleos Museológicos, a formação e 

promoção de novos públicos para o Teatro, para a Música, para as Artes, para o Cinema e Audiovisual. 

Neste sentido o Município de Viana do Castelo tem um programa de preservação, conservação, 

requalificação e valorização do património do concelho que visa apoiar associações e instituições a 

conservar, proteger e valorizar o património de Viana do Castelo. Em sequência proponho a aquisição da 

Coleção e do Espólio da "Aurora do Lima", o segundo jornal mais antigo do país e o mais antigo de 

Portugal Continental, em que se propõe entre outros objetivos: qPreservar todo o espólio da coleção da 

"Aurora do Lima" desde 1855 até a atualidade; qConservar e valorizar os equipamentos e máquinas do 

Aurora do Lima; qConstituir a base de uma Hemeroteca Municipal; qDigitalizar este valioso espólio 
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documental para estar acessível aos cidadãos. Neste sentido a Câmara Municipal de Viana do Castelo vai 

adquirir o espolio da "Aurora do Lima", com um apoio financeiro de 170.000 Euros, (NC 1870/2021). O 

pagamento acordado com os proprietários será efetuado em tês tranches, 50.000 euros em maio, 70.000 

euros em Junho e 50.000 euros em Setembro. (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 Luis Nobre, Carlota Borges, 

Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia 

Marinho. Por ultimo, pela Vereadora Paula Veiga foi apresentada a declaração de voto 

que seguidamente se transcreve:- "DECLARAÇÃO DE VOTO - Relativamente a este ponto não tenho 

nada a opor e concordo com qualquer aquisição de espólio relevante para o Município, porque faz parte 

da sua história e documentam-na. Ressalvo apenas um aspeto que considero importante, tratando-se de 

uma instituição que exerce uma atividade específica, a de jornalismo, tal como outras instituições ao 

nível local, umas com mais história outras com menos, mas que não deixam, por isso, de ser importantes 

no cenário regional. Por este motivo gostaria de salientar, ficando registado, que o procedimento agora 

adotado quanto a esta instituição seja o mesmo, caso outra da mesma natureza necessite do mesmo tipo 

de auxílio. Será um ótimo sinal que mais nenhuma venha a necessitar do mesmo tipo de intervenção. (a) 

Paula Veiga.". (03) PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE MUNICÍPIO DE 

ESPOSENDE E O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO PARA LIMPEZA E 

VALORIZAÇÃO DO RIO NEIVA - RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou 

ao abrigo do disposto no número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

ratificar o protocolo celebrado em 26 de Abril corrente com o Município de Esposende e 

que seguidamente se transcreve:-

"PROTOCOLO DE PARCERIA 



"Limpeza e Valorização do Rio Neiva" 

A aposta na área do Ambiente, nas suas mais variadas vertentes, tem sido uma constante por 

parte dos municípios de Esposende e de Viana do Castelo, municípios estes que partilham um 

ativo da maior relevância - o Rio Neiva. 

Este constitui um recurso natural com imenso potencial turístico e desportivo para os concelhos 

de Esposende e Viana do Castelo, sendo de primordial importância que estas duas entidades 

unam esforços para permitir que sejam alcançadas sinergias nesta matéria, potenciando 

atividades de recreio, culturais e t urísticas com vista a promover simultaneamente, mas de forma 

sustentável, o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações. 

Neste contexto, o aprofundamento do conheciment o dos recursos em presença nesse território 

comum, sobretudo os recursos naturais, reveste-se de especial relevo na medida da importância 

que representa para a prossecução de uma correta, responsável e empenhada salvaguarda e 

valorização dos mesmos. 

Surge, pois, a elaboração do Projeto de Limpeza e Valorização do Rio Neiva, um estudo que 

envolve o diagnóstico deste recurso natural de elevada riqueza, contemplando, nomeadamente, 

a caracterização geral da área envolvente do Rio, a identificação e caracterização do património 

edificado existente ao longo da margem, a identificação e caracterização da fauna e da flora, com 

particular ênfase na marcação dos locais onde se detete a presença de espécies invasoras. Além 

do diagnóstico, constituem também grandes eixos do projeto, numa fase subsequente, a 

natura lização dos percursos pedestres ao longo do rio, a limpeza e erradicação de invasoras, a 

estabilização de troços da margem do rio com recurso a técnicas de engenharia natural, a 

implementação de medidas que visem o usufruto sustentável dos espaços e, naturalmente, o 

envolvimento da comunidade em todo o processo como forma de sensibi lização e educação para 

a valorização do Rio. 

É, pois, um projeto ambicioso, mas que se pretende que venha a constituir-se como uma 

ferramenta fulcral para a valorização deste ativo comum. 

Assim, entre: 
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Município de Esposende, pessoa coletiva n.º 506 617 599, com sede na Praça do Município, 4740-

223 Esposende, representado por António Benjamim da Costa Pereira, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal; 

o 

Município de Viana do Castelo, pessoa coletiva n.º 506 037 258, com sede no Passeio das 

Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo, representado por, José Maria Costa, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal; 

Acordam celebrar entre si o presente Protocolo que se regerá em conformidade com as cláusulas 

seguintes: 

Cláusula 1!! 
(Objeto) 

presente protocolo estabelece as formas de cooperação entre os Outorgantes, visando a 

plementação de ações que visem a valorização e a proteção do Rio Neiva, no troço entre a sua Fo 

os limites de ambos os concelhos, promovendo atividades ambientais, desportivas, turísticas e d 

Cláusula 2!! 
(Deveres dos Outorgantes) 

Éobrigação dos Outorgantes: 

1. Acompanhar as reuniões de trabalho e o desenvolvimento do projeto, apresentando 

contributos e disponibilizando informação útil à equipa projetista; 

2. Contribuir para a promoção de ações de valorização das margens e do rio Neiva; 

3. Pesquisar instrumentos de financiamento para a promoção de ações de valorização das 

margens e do rio Neiva; 

4. Dinamizar a realização de ações de limpeza do rio Neiva, promovendo trabalhos em rede com 

outras entidades; 

5. Implementar ações para minimização/mitigação de focos de poluição e erradicação de 

espécies invasoras; 

6. Promover a implementação de campanhas de sensibil ização e educação ambiental; 

7. Promover a realização de atividades desportivas, nomeadamente, caminhadas, canoagem, 

padle, entre outras, em parceria com clubes, associações e empresas privadas; 



8. Contribuir para a reabilitação e valorização do património arquitetónico e vernacular 

existente ao longo do rio Neiva. 

9. O Município de Esposende compromete-se a promover a realização do estudo, ao abrigo do 

procedimento contratual estabelecido com a empresa adjudicatária do procedimento 

concursai realizado neste domínio, cuja verba foi adiantada por Esposende e será repartida 

em iguais partes entre ambos os municípios. 

Cláusula 3ª 
{Medidas de Informação e Publicidade) 

Concluído os trabalhos referentes ao projeto, deverão os dois Outorgantes articular uma 

estratégia de comunicação única de divulgação. 

Cláusula 4ª 
(Confidencialidade) 

Cada uma das partes compromete-se a manter a confidencialidade relativamente às informações 

recebidas, designadamente, ponto de situação do projeto. 

Cláusula 5ª 
(Vigência e rescisão) 

O presente protocolo terá a duração limitada, iniciando-se a sua vigência a partir da data da 

primeira reunião de trabalho e terminando com a conclusão do projeto. 

Por se encontrarem de acordo com o respetivo teor, vai o presente Protocolo, ser assinado por 

ambos os parceiros." 

A Vereadora Cláudia Marinho questionou que não constavam valores. O Presidente 

informou que apenas se trata de um protocolo de cooperação, e que os valores serão 

discutidos na fase posterior com o projeto aprovado. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, 

Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e 

Cláudia Marinho. (04) PROTOCOLO PROTEÇÃO /CONSERVAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO CULTURAL-VALORIZAR O PATRIMÓNIO CULTURAL-SIRD:-

Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

,, PROPOSTA- PROTOCOLO PROTEÇÃO /CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL - VALORIZAR O PATRIMÓNIO 
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CULTURAL-SIRD - O Município de Viana do Castelo tem como objetivos previstos no Plano de Atividades 

e Orçamento para 2021, em especial nas Grandes Opções do Plano, a Valorização do Património Cultural, 

a promoção de atividades e projetos culturais, a afirmação da identidade cultural do concelho, reforçar 

e alargar o trabalho dos Museus Municipais e Núcleos Museológicos, a formação e promoção de novos 

públicos para o Teatro, para a Música, para as Artes, para o Cinema e Audiovisual. Neste sentido o 

Município de Viana do Castelo tem um programa de conservação, requalificação e valorização do 

património construído do concelho que visa apoiar associações e instituições a conservar, proteger e 

valorizar o património edificado de Viana do Castelo. Em sequência do Protocolo de Proteção / 

Conservação Cultural entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e SIRD, Sociedade Instrução e 

Recreio de Darque, em que se propõe entre outros objetivos: qDesenvolvimento de hábitos culturais e 

fruição artística dos cidadãos; qEstimular os públicos de infância e juventude para as artes cénicas 

contemporâneas e sensibilização dos educadores para a integração destes conteúdos, qQualificação dos 

equipamentos culturais existentes no concelho; qAfirmação da SIRD como polo cultural no concelho, 

dotando-o das condições técnicas e cénicas; Neste sentido a Câmara Municipal de Viana do Castelo vai 

apoiar financeiramente a SIRD, com um apoio financeiro de 100.000 Euros, (NC 1871/2021) para obras 

de requalificação/substituição da cobertura, obras acessórias e reabilitação das fachadas exteriores do 

edifício. (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 Luís Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, 

Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (05) CONCURSO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

(BTE E MT) - APROVAÇÃO DE CADERNO DE ENCARGOS, ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL E NOMEAÇÃO DE JÚRI:- Presente o processo 

indicado em título do qual consta os documentos que seguidamente se transcrevem:-



"INFORMAÇÃO - Presente o processo indicado em titulo do qual consta a informação que 

seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - Junto remeto o processo nº 226/2021 da Secção de 

Aprovisionamento referente ao concurso público com publicidade internacional para aquisição do 

Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica, por lotes, (Lt 1 -Baixa Tensão Especial e Lt 2-Média Tensão) 

para, nos termos da alínea f) do nº. 1, do artigo 33º. do Anexo Ida Lei 75/2013, de 12/09, conjugado com 

a línea b) do nº. 1 do artigo 18º.do Decreto-Lei 197 /99, de 08 de junho, repristinado pela Resolução da 

Assembleia da República nº. 86/2011, de 11/04, ser concedida autorização para a sua abertura e 

aprovadas as respetivas peças do procedimento. (a) Manuela Monteiro.". Face a necessidade de 

aquisição pelo Município de Viana do Castelo do serviço de fornecimento de energia 

elétrica em baixa tensão especial e média tensão, por lotes, nos edifícios municipais 

devido a impossibilidade de satisfação da necessidade por via dos recursos próprios do 

município, a Câmara Municipal aprova a repartição de encargos estimados referente ao 

serviço de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial e média tensão. A 

despesa estimada constituirá um encargo global de 2.268. 982,29 € ( dois milhões duzentos 

e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e dois euros e vinte e nove cêntimos) ao qual 

acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Estima-se a seguinte 

repartição: Q Para o ano de 2021: Lote 1- Baixa Tensão Especial (energia) - 201.955,04 € 

ao qual acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 23 %, Lote 1 - Baixa 

Tensão Especial (Contribuição Audiovisual) - 456.00 € ao qual acresce os impostos sobre 

o valor acrescentado à taxa de 6%; Lote 2- Média Tensão (energia) -112.568,50 € ao qual 

acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 23%; Lote 2 - Média Tensão 

(Contribuição Audiovisual) - 156.75 € ao qual acresce os impostos sobre o valor 

acrescentado à taxa de 6%; Q Para o ano de 2022: Lote 1- Baixa Tensão Especial (energia) 
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- 484.692,08 € ao qual acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 23%; Lote 

1 - Baixa Tensão Especial (Contribuição Audiovisual) - 1.094,40 € ao qual acresce os 

impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 6%; Lote 2- Média Tensão (energia) -

270.164,92 € ao qual acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 23%; Lote 

2 - Média Tensão (Contribuição Audiovisual) - 376,20 € ao qual acresce os impostos sobre 

o valor acrescentado à taxa de 6%; e:> Para o ano de 2023: Lote 1- Baixa Tensão Especial 

(energia) - 484.692,08 € ao qual acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 

23%; Lote 1- Baixa Tensão Especial (Contribuição Audiovisual) - 1.094,40 € ao qual 

acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 6%; Lote 2- Média Tensão 

(energia) - 270.164,92 € ao qual acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 

23%; Lote 2 - Média Tensão (Contribuição Audiovisual) - 376,20 € ao qual acresce os 

impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 6%; e:> Para o ano de 2024: Lote 1- Baixa 

Tensão Especial (energia) - 282.737,06 € ao qual acresce os impostos sobre o valor 

acrescentado à taxa de 23%; Lote 1 - Baixa Tensão Especial (Contribuição Audiovisual) 

- 638,40 € ao qual acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 6%; Lote 2-

Média Tensão (energia) - 157.595,89 € ao qual acresce os impostos sobre o valor 

acrescentado à taxa de 23%; Lote 2 - Média Tensão (Contribuição Audiovisual) - 219,45 

€ ao qual acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa de 6%; Os encargos 

emergentes do presente procedimento serão satisfeitos nos anos seguintes por verbas 

adequadas a inscrever no respetivo orçamento. O montante fixado para cada ano 

económico poderá ser acrescido do saldo apurado no ano anterior. As despesas têm 

cabimento no orçamento na seguinte rubrica: Orgânica 02.05 - Departamento de obras e 



serviços municipais, Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços, Subagrupamento 

02- Aquisição de serviços, Rubrica 01 - Encargos de instalações e Alínea 01- Eletricidade. 

Tendo em consideração a necessidade de aquisição do serviço de fornecimento de 

eletricidade em Baixa Tensão Especial e Média Tensão, as informações do Eng.º António 

de Oliveira Barros e do Eng.º Rui Ribeiro Cruz (registadas no e-sig gov sob o nº 

2021/04371) e o preço base para o Lote l(BTE) 1.457.359,46 € (um milhão quatrocentos e 

cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e nove euros e quarenta e seus cêntimos) e o 

preço base para o Lote 2 (MT) 811.622,83 €, ao qual acresce os impostos sobre o valor 

acrescentado à taxa legal em vigor, para um período de 3 anos, a Câmara Municipal 

delibera autorizar o inicio do procedimento por concurso público com publicidade 

internacional, nos termos do nº 2 do artigo 32° e da alínea a) do nº 1 do artigo 20° do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, 

na sua atual redação e restante legislação aplicável. Mais foi deliberado aprovar o 

respetivo programa do procedimento, o caderno de encargos e a minuta do anúncio e 

delibera ainda: 1. Designar o seguinte júri do procedimento: Eng.º António de Oliveira 

Barros - Presidente do júri; Eng.º Rui Ribeiro Cruz - Membro do júri; Dra. Ariana 

Gouveia Ribeiro - Membro do júri; Membros suplentes: Ora. Catarina Santos Ferreira e 

Eng.ª Vera Lúcia Bragança Martinho. 2. Delegar no presente júri a competência para 

prestar esclarecimentos nos termos do artigo 50° do Código dos Contratos Públicos; 3. 

Nos termos do artigo 290°-A do Código dos Contratos Públicos, designar o Eng.º Rui 

Ribeiro Cruz como gestor do contrato; 4. Delegar, nos trabalhadores da secção de 

aprovisionamento a submissão dos documentos na plataforma eletrónica de contratação 
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pública e a respetiva assinatura digital qualificada e a competência para as comunicações 

e notificações da responsabilidade do órgão competente para a decisão de contratar, em 

conformidade com o artigo 109° do Código dos Contratos Públicos. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores 

Luís Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, 

Paula Veiga e Cláudia Marinho. (06) APOIOS ÀS JUNTAS E UNIÕES DAS 

FREGUESIAS - MOBILIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA:- Pelo Vereador 

Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA -

APOIOS ÀS JUNTAS E UNIÕES DAS FREGUESIAS· MOBILIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA {5/2021)- O aumento 

dos níveis de segurança na rede viária do concelho resulta da atenção estrutural que o Executivo 

Municipal dedicada à mesma de forma continuada, a qual assenta na definição de um conjunto de 

objetivos quantitativos, estratégicos e operacionais, consumados através de ações-chave e elevados 

recursos técnicos e financeiros. Contudo, a ação das Uniões e Juntas de Freguesia em muito tem 

contribuído, pela proximidade, conhecimento e agilização, para a efetiva concretização da estratégia do 

Executivo Municipal que, através do Pelouro da Coesão Territorial, tem garantido uma real, eficaz e 

eficiente política municipal. Apesar dos progressos assinaláveis, o Executivo Municipal e as Uniões e 

Juntas de Freguesias pretendem dar continuidade à forte política de investimento, concretizando 

ações/obras de construção de novas vias e obras de arte, reperfilamento da rede viária e obras de arte 

existente, requalificação de pavimentos, execução de novas e requalificação de interseções existentes, 

construção e requalificação de espaços pedonais existentes, ampliação estrutural da rede de ciclovias e 

ecovias, construção e requalificação de espaços de estacionamento e infraestruturas de transportes 

públicos/coletivos (baias e paragens), supressão de passagens de nível (construção de passagens 

inferiores e superiores rodoviárias e pedonais)e implementação de um extenso plano de sinalização 

horizontal (pinturas) e vertical (sinais), dedicando no Plano de Atividades e Orçamento de 2021, para o 



efeito, mais de 8,SM €, que concluído, permitirá elevar os níveis de segurança da estrutura/rede viária 

do concelho e a qualidade de vida dos respetivos espaços territoriais. Assim, na prossecução da Visão do 

Executivo Municipal relativamente ao planeamento, da ação e intervenção nas suas infraestruturas 

viárias, do acompanhamento dos respetivos ciclos de vida das mesmas, da instalação e manutenção dos 

respetivos equipamentos de segurança, bem como do alcance de uma efetiva colaboração intra e 

interinstitucional (técnicos, dirigentes e Uniões e Juntas de Freguesia), a CM de VdC delibera: l.Nos 

termos da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal 

de 28 de fevereiro de 2014, e no espírito da colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do 

Castelo vem desenvolvendo com as Juntas e Uniões das Freguesias, a atribuição de um conjunto de 

apoios para a execução de obras; 2.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; 3.Que as transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em 

2021 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a realizar pelos Serviços 

Técnicos Municipais. 

Número de 
Juntas e Uniões das 

Montante Designação da Obra Compromis
Freguesias 

so 

Requalificação da Rua e Travessa dos Chucas e construção de
34.000,00€ 1772/2021Alvarães 

passeios na Rua da Igreja 

Reperfilamento do Caminho do Pincho e da Nespereira - 2.ª 
Amonde 25.000,00€ 1773/2021

fase 

Requalificação da Rua de Cataluna e Travessa Eugénia - 2.ª 
39.000,00€ 1774/2021Areosa 

fase 

Pavimentação do troço de via alternativa à Rua Cambadela -
1775/2021Carreço 12.500,00€ 

2.ª fase 

Chafé 36.000,00€ Prolongamento da Quelha de Saborido 1776/2021 

Freixieiro de Soutelo Requalificação da Rua da Retorta - conclusão 1777/2021 

Requalificação das Ruas do Fundão, das Alminhas da Torre, 

Mujães 

10.500,00€ 

1778/2021 

Cooperativa e Urbanização Quinta do Feijó 

Outeiro 

22.000,00€ das Alminhas da Portela, do Paço (N305), da Adega 

Alargamento de três curvas na estrada de S. Martinho (EN 302) 1779/2021 

St. ª Marta de Portuzelo 

20.000,00€ 

28.000,00€ Requalificação da Rua de Portuzelo - 2.ª fase 1780/2021 

UF Subportela, Deocriste 
Requalificação da Rua dos Marinheiros Desconhecidos 1781/202150.000,00€ 

e Portela Susã 

Vila de Punhe 1782/2021Construção de passeios pedonais na Rua de Alvarães25.000,00€ 

Total .............................. 302.000,00 e 
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(a) Luis Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita pro osta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os 

Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, 

Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (07) CONCESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA ORBITUR - PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO:- Pelo Vereador Luis Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente 

se transcreve:- " PROPOSTA - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA ORBITUR -

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua 

reunião de 17 de dezembro de 2020, foi concedida uma prorrogação do prazo da concessão por mais 8 

meses, com base nos fundamentos na mesma constantes. Desta forma, e com o acordo do 

concessionário, o prazo estendeu-se de 19 de dezembro de 2020 até 29 de agosto de 2021, encontrando-

se agora a meio da sua contagem. Acontece que os pressupostos que suportaram aquela decisão 

mantêm-se ainda no presente, o que já prejudicou os 4 meses do corrente ano e poderá ainda continuar 

a provocar outros mais. Propõe-se, assim, uma extensão da prorrogação do prazo da concessão por igual 

período de 8 meses, passando o contrato a atingir o seu termo no dia 29 de abril de 2022. (a) Luís Nobre.". 

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

tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores 

Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, 

Paula Veiga e Cláudia Marinho. (08) COMUNIDADE PISCATÓRIA DE CASTELO 

DO NEIVA- APOIO À JUNTA DE FREGUESIA PARA COMPENSAÇÃO PELA 

DEMOLIÇÃO DE ARMAZÉM DE APRESTOS RETIFICAÇÃO DE 

DELIBERAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou retirar o presente ponto da ordem de 

trabalhos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente 



da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo 

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

COOPERAÇÃO ENTRE A CÃMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E A 

ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DE PESCA DE CASTELO DO NEIVA -

ADENDA AO PROTOCOLO DE 19 DE NOVEMBRO/2020:- Pelo Vereador Luis 

Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA

ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E A ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DE PESCA DE CASTELO DO NEIVA 

Em 19 de novembro de 2020 foi aprovado em reunião de câmara o protocolo de cooperação entre a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação de Armadores de Pesca de Castelo do Neiva com 

vista à cedência, por parte da Câmara Municipal, das instalações e equipamentos do guincho de elevação 

das embarcações, à Associação de Armadores de Pesca de Castelo de Neiva. 

Pelo exposto entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo, sedeada no Passeio das Mordomas da 

Romaria 4901-877, Viana do Castelo, representado pelo seu Presidente Eng.º José Maria Costa e a 

Associação de Armadores de Pesca de Castelo do Neiva, com sede na Avenida da Praia n.º 2032, 4935-

564 Castelo de Neiva, representada por Maria José Ferreira Martins Torres Neto, na qualidade de 

Presidente da Associação. 

Écelebrada a presente adenda às seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

Objeto 
A presente Adenda altera a Cláusula Terceira do Protocolo, mantendo-se em vigor as demais disposições 

do Protocolo não alteradas pela presente Adenda. 

Cláusula Segunda 

Alteração à Cláusula Terceira do Protocolo 

Por seu turno, a primeira outorgante compromete-se a: 

a) Ceder as instalações e equipamentos do guincho de elevação das embarcações, em Castelo de Neiva; 

b) Assumir o pagamento mensal da energia elétrica do guincho de elevação das embarcações, objeto 

do presente protocolo; 

c) Assumir o pagamento das despesas de manutenção do equipamento; 
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d) Assumir a adaptação do guincho às necessidades dos pescadores, no valor de 19.41 ,01€ (dezanove 

mil e quatrocentos e dezoito euros e um cêntimo)- compromisso n.Q 1792/2021. 

Por ser a sua vontade, a presente adenda é assinada em duas vias, uma para cada um dos outorgantes. 

(a) Luis Nobre.". 

A Vereadora Cláudia Marinho solicitou esclarecimentos sobre a adenda e questiona a 

equidade no tratamento destas situações, uma vez que os pescadores de Viana podem 

ter as mesmas dificuldades. O Presidente referiu que a Câmara tem sido sensível a esta 

atividade, atribuindo apoios significativos à Viana Pescas e apoiando com o projeto dos 

atuais armazéns. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os 

Vereadores Luís Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, 

Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (10) PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO ENTRE A CÃMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E A 

ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DE PESCA DE CASTELO DO NEIVA -

ADENDA AO PROTOCOLO DE 3 DE DEZEMBRO/2020:- Pelo Vereador Luis 

Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-

ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E A 

ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DE PESCA DE CASTELO DO NEIVA 

Em 03 de dezembro de 2020 foi aprovado em reunião de câmara o protocolo de cooperação entre 

a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação de Armadores de Pesca de Castelo do Neiva 

com vista à execução de instalação elétrica e rede de água nos armazéns de aprestos, em Castelo de 

Neiva, por parte da Associação de Armadores de Pesca de Castelo de Neiva. 

Pelo exposto entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo, sedeada no Passeio das Mordomas da 

Romaria 4901-877, Viana do Castelo, representado pelo seu Presidente Eng.º José Maria Costa e a 

Associação de Armadores de Pesca de Castelo do Neiva, com sede na Avenida da Praia n.Q 2032, 4935-

564 Castelo de Neiva, representada por Maria José Ferreira Martins Torres Neto, na qualidade de 

Presidente da Associação. 



É celebrada a presente adenda às seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 
Objeto 

A presente Adenda altera a Cláusula terceira do Protocolo, mantendo-se em vigor as demais disposições 

do Protocolo não alteradas pela presente Adenda. 

Cláusula Segunda 
Alteração à Cláusula Terceira do Protocolo 

Por seu turno, a primeira outorgante compromete-se a: 

1. Transferir a quantia de 35.269,19 € (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e nove euros e 

dezanove cêntimos), compromisso n.º 3.388, para a execução das instalações elétricas e de água; 

2. Transferir a quantia de 2.152,50€ (dois mil cento e cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), 

compromisso n.º 1791/2021, para a execução de trabalhos a mais nas referidas instalações. 

Por ser a sua vontade, a presente adenda é assinada em duas vias, uma para cada um dos 

outorgantes. 

(a) Luis Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprov ar a transcrita proposta. Esta 

d eliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os 

Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, 

H ermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (11) APOIO À ACAPO E ÍRIS 

INCLUSIVA - DESPESAS ADICIONAIS NO ÂMBITO COVID-19 - EPI 

2020/2021:- Pela Vereadora Carlota Borges foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO À ACAPO E ÍRIS INCLUSIVA - DESPESAS ADICIONAIS 

NO ÂMBITO Covio-19- EPI 2020/2021-As condições de funcionamento das IPSS que atuam e respondem 

nas diferentes problemáticas da população têm sofrido alterações estruturais ao longo do último ano, 

devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia Covid-19. A contínua atividade destas entidades 

tem sido fundamental no apoio à atribuição de uma resposta permanente à população com 

determinadas vulnerabilidades. A ACAPO Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal - Delegação de 

Viana do Castelo e a Íris Inclusiva -Associação de Cegos e Amblíopes são as respostas de apoio direto à 
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população e famílias com deficiência visual no Concelho de Viana do Castelo. À semelhança de outras, 

estas instituições tiveram de se adaptar a uma nova realidade, esta adaptação trouxe sobretudo 

complicações a nível da gestão orçamental do ano de 2020 e 2021, onde a perda de receitas e o aumento 

de despesas tem sido uma evidência, nomeadamente na utilização diária de EPI (equipamento de 

proteção individual - luvas, máscaras, desinfetante e outros), na aquisição de materiais de separação dos 

espaços das suas instalações, nas viagens a casa dos utentes. Reconhecendo a importância destas duas 

instituições no território de Viana do Castelo, o Município propõe atribuir um apoio financeiro à ACAPO 

- Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal - Delegação de Viana do Castelo, no valor de 2.000,00€ 

(compromisso financeiro n.º 2021/1793) e à Íris Inclusiva -Associação de Cegos e Amblíopes um apoio 

financeiro no valor de 3.000,00€ (compromisso financeiro n.º 2021/1794). (a) Carlota Borges.". A 

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

por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, 

Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e 

Cláudia Marinho. (12) APOIO À ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESTG -

ENETUR - 3.ª FASE:- Pela Vereadora Carlota Borges foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO À ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESTG - ENETUR 

- 3.1 FASE - A Associação de Estudantes da ESTG-IPVC em parceria com o Núcleo de Estudantes de 

Turismo e a Associação Fórum Turismo, realizaram o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo em 

Viana do Castelo, com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo e do Instituto Politécnico de 

Viana do castelo. Este encontro nacional contou com mais de 1700 participantes durante dois dias 

marcados por painéis de excelência. Estes painéis contaram com a Secretária de Estado do Turismo, 

Presidente do Turismo de Portugal, representantes do Município, representantes da Air France-KLM em 

Portugal, Douro Azul, Vila Galé Hotéis, Pestana Hotel Group, Fórum Turismo, MOCHE, 100 Maneiras 



restaurante, Rui Paula Chef, Fotógrafos internacionais, Blogers internacionais, representantes de festivais 

como o Super Bock Group, Vodafone Paredes de Coura entre muitos outros convidados. Este evento, 

apesar de virtual, exigiu uma grande mobilização de meios que permitissem fazer as gravações dos 

cenários e vídeos de promoção do município, uma grande aposta na comunicação digital, como é o caso 

do site, design, conteúdos de vídeo, transmissão em streaming. Este evento assentou em três eixos 

fundamentais e prioritários na formação de futuros profissionais na área do Turismo: 1 - Preparar os 

estudantes de Turismo para o mercado de trabalho; li - Apoio à empregabilidade e saídas profissionais; 

Ili - Promoção de Viana do Castelo como destino turístico de qualidade. Os gastos deste evento referem

se essencialmente a: designer, programador, domínios, site e custos inerentes ao mesmo, vídeos 

promocionais, toda a logística associada à gravação das várias sessões e produção dos conteúdos digitais. 

Pelo impacto positivo que este evento teve junto da comunidade estudantil e na nossa cidade, o 

Município de Viana do Castelo propõe a atribuição de um apoio financeiro referente à 3.ª fase, à 

Associação de Estudantes da ESTG - IPVC no valor de 2.500,00€ (compromisso financeiro n.º 

2021/1797). (a) Carlota Borges.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita 

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente 

da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo 

Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (13) COMEMORAÇÕES 

25 DE ABRIL - APOIO AO CENTRO CULTURAL DO ALTO MINHO:- Pela 

Vereadora Carlota Borges foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

" PROPOSTA - COMEMORAÇÕES 25 DE ABRIL - APOIO AO CENTRO CULTURAL DO ALTO MINHO - O Centro 

Cultural do Alto Minho tem, ao longo dos últimos anos, organizado e promovido uma série de atividades 

comemorativas do 25 de abril no concelho de Viana do Castelo. Para o ano de 2021 o Centro Cultural do 

Alto Minho desenvolveu, em pareceria com várias entidades, o programa - Comemorações Populares do 
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25 de Abril - integrando atividades diversificadas que projetam as memórias e a importância do 25 de 

abril para a nossa sociedade na transmissão dos princípios de liberdade e solidariedade. O programa 

deste ano contou com a colaboração da AISCA que criou um projeto de arte urbana, com a elaboração 

de uma pintura evocativa às conquistas de Abril, para ser exposta publicamente num mural instalado na 

Praça Mexia Galvão, com uma dimensão de 2,70m de largura e 1,80m de altura. O Município de Viana do 

Castelo reconhece a importância da expressão cultural que as nossas associações e entidades 

protagonizam junto da população vianense, reconhece ainda o Município de Viana do Castelo a 

importância das ações desenvolvidas no âmbito das comemorações do 25 de abril na nossa comunidade, 

defendendo e promovendo os ideais de liberdade, solidariedade e democracia. Motivos pelos quais se 

propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500,00€ (compromisso financeiro n.º 

2021/1795) ao Centro Cultural do Alto Minho para colaborar nas despesas do programa Comemorações 

Populares do 25 de abril de 2021. (a) Carlota Borges.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, 

Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (14) 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO 

CASINO AFIFENSE:- Pela Vereadora Carlota Borges foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO -

ASSOCIAÇÃO CASINO AFIFENSE- ÚLTIMA FASE -A Associação Casino Afifense desenvolve há vários anos, uma 

série de atividades e eventos em várias áreas interventivas, fomentando essencialmente e destacando-

se nas temáticas da Educação, da Cultura e do Recreio. A Associação Casino Afifense, sediada em Afife, 

considerada como uma Instituição de Utilidade Pública, foi condecorada com o Grau de Cavaleiro da 

Ordem de Benemerência e é uma mais valia para o território onde se insere e para todo o concelho de 



Viana do Castelo. O emblemático edifício Casino Afifense tem sido palco de inúmeros momentos 

culturais, criadores de memórias e projetando as tradições afifenses e vianenses, através da realização 

de representações, peças de teatro, momentos musicais, danças e cantares e exposições. Este imponente 

edifício foi, muito recentemente, alvo de uma profunda e estruturante reabilitação, uma necessidade 

emergente, dada a sua antiguidade, onde as condições frágeis já limitavam as suas atividades. O 

Município de Viana do Castelo, e pela importância que esta associação tem no nosso território, apoiou-a 

financeiramente custeando uma parte considerável da totalidade das despesas. A Associação Casino 

Afifense no decurso da reabilitação do edifício, identificou algumas lacunas que tiveram de ser supridas 

em obra para conclusão e operacionalização de equipamentos, as quais abrangem cablagens elétricas e 

áudio, imagem da luz de sala, panaria/cortinas e sinalética. Assim, e por forma a colaborar com a 

Associação Casino Afifense, o Município de Viana do Castelo propõe a elaboração do Protocolo de 

Cooperação e Apoio Financeiro no valor de 6.000,00€ (compromisso financeiro n.º 2021/1796), para 

custear as despesas suprarreferidas. (a) Carlota Borges.". A Câmara Municipal deliberou aprovar 

a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, 

Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (15) 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO - GRECANE:- Pela 

Vereadora Carlota Borges foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

" PROPOSTA- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO E 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE CASTELO DO NEIVA - GRECANE - o Grupo Recreativo e Cultural de 

Castelo do Neiva é uma associação cultural que nos convida a fazer uma viagem ao passado, à obra 

artística e às tradições populares da região de Viana, tem sido um digno embaixador da sua freguesia e 

de Viana do Castelo pelo país e pelo o mundo. Essas delegações de representação da cultura tradicional, 
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para lá das danças, trajes e cantares, levaram a conhecer outros saberes, como o artesanato e a 

gastronomia. Dentro da sua atividade regular, tem promovido, uma grande diversidade de atividades e 

sempre participou e colaborou com a organização das festas da freguesia de Castelo do Neiva e de Viana 

do Castelo. O GRECANE - Grupo Recreativo e Cultural de Castelo do Neiva está a realizar obras no espaço 

da futura sede associativa no sentido de poder retomar a atividade associativa em condições de 

dignidade para esta Instituição de Utilidade Pública, com uma vasta história de 46 anos de existência ao 

serviço da comunidade. Pelo exposto e pelo reconhecimento que o Município de Viana do Castelo tem 

pela missão e função de divulgação de tradições, propõe, desta forma, a elaboração de um protocolo de 

cooperação e apoio financeiro, para a conclusão das obras de remodelação das suas instalações, no 

valor de 50.000 euros (Compromisso Financeiro n.º 2021/1858), correspondente à primeira fase. (a) 

Carlota Borges.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os 

Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, 

Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (16) APOIO PARA AQUISIÇÃO 

DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE DOENTES - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIANA DO CASTELO:- Pelo Vereador 

Ricardo Rego foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA -

APOIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE DE DOENTES- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VINA DO CASTELO - A Associação Humanitária dos "Bombeiros Voluntário de 

Viana do Castelo desempenha uma nobre missão, há 140 anos, ao serviço e apoio da população, no 

âmbito da proteção civil, combate a incêndios e transporte de doentes. Considerando que a sua frota de 

transporte de doentes, para além de ter veículos já muito usados, não é suficiente para as necessidades 

que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo tem que suprir. Desta 



forma venho propor que a Câmara Municipal de Viana do Castelo delibere a atribuição de um apoio de 

40.000 € (Compromisso nº 1788/2021) para a aquisição de 1 Ambulância de Transporte de Doentes para 

que a associação fique melhor apetrechada para prestar serviços à comunidade. (a) Ricardo Rego.". A 

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

por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, 

Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e 

Cláudia Marinho. (17) PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E A ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DE 

PESCA DE CASTELO DO NEIVA - ADENDA AO PROTOCOLO DE 24 DE 

SETEMBRO/2020:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA-

ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E A 

ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DE PESCA DE CASTELO DO NEIVA 

Em 24 de setembro de 2020 foi aprovado em reunião de câmara o protocolo de cooperação e apoio 

financeiro entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação de Armadores de Pesca 

de Castelo do Neiva com vista à instalação de um posto de combustível às embarcações. 

Pelo exposto entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo, sedeada no Passeio das Mordomas da 

Romaria 4901-877, Viana do Castelo, representado pelo seu Presidente Eng.º José Maria Costa e a 

Associação de Armadores de Pesca de Castelo do Neiva, com sede na Avenida da Praia n.º 2032, 4935-

564 Castelo de Neiva, representada por Maria José Ferreira Martins Torres Neto, na qualidade de 

Presidente da Associação. 

Écelebrada a presente adenda às seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 
Objeto 

A presente Adenda altera a Cláusula Segunda do Protocolo, mantendo-se em vigor as demais disposições 

do Protocolo não alteradas pela presente Adenda. 
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Cláusula Segunda 
Alteração à Cláusula Segunda do Protocolo 

l. No âmbito do presente protocolo, o Município de Viana do Castelo compromete-se a: 

a) Atribuir à Associação de Armadores de Pesca de Castelo do Neiva um apoio financeiro no valor 

total de 22.397,67 € (vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete euros e sessenta e sete 

cêntimos), compromisso nº 2020/3287, para a instalação de um posto de abastecimento de 

combustível às embarcações. 

b) Atribuir à Associação a quantia de 6.514,08€ (seis mil, quinhentos e catorze euros e oito 

cêntimos), compromisso n.º 1837/2021, para fazer face à despesa com trabalhos de construção 

civil. 

2. O montante previsto no número anterior será transferido da seguinte forma: 

• 50% com a assinatura do presente Protocolo; 

• os restantes 50%, 30 dias após a realização do auto de medição. 

Por ser a sua vontade, a presente adenda é assinada em duas vias, uma para cada um dos 

outorgantes. 

(a) Luis Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os 

Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, 

Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (18) RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto no número 3 do 

artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Presidente da Câmara em 28 de Abril corrente pelo qual fixou a distribuição de encargos 

relativos a empreitada de "Unidade de Cuidados de Saúde Primários - USF da 

Meadela". Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente 

da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo 

Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. (19) ALTERAÇÕES 

ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao 

orçamento municipal em vigor: 



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 
ldentif,cação da Classificação Alterações Orçamentais 

Dotações 
Dotações corriaidas

Tipo 
Rubricas Designação 

iniciais Inscrições / Diminuições/ Créditos 
reforcas anulacões esneciais 

111 121 131 141 151 161 171 =131+ ...+171 
01 Desoesas com o oessoal 157.000,00 € 39.100.00 € 196.100,00 € 
011 Remuneracões Certas e Permanentes 157.000.00 € 39100,00€ 196.100,00 € 

02 GAMARA MUNICIPAL 157.000.00 € 39.100.00 € 196.1 00,00 € 
0202 DEP. ADMINISTRACAO GERAL 26000,00 € 14.100,00 € 40.100,00 € 

01 DESPESAS COM OPESSOAL 26.000,00 € 14.100,00€ 40.100,00€ 
0101 REMUNERArnEs CERTAS EPERMANENTES 26.000,00 € 14.100,00 € 40.100,00€ 
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO p 11 .000,00€ 13.000.00 € 24.000,00 € 

010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E p 15.000,00 € 1.100,00€ 16.100.00€
MATERNIDADE / PATERNIDADE 

0203 DEP. CULTURA, EDUCACAO EDESPORTO 131.000,00€ 25.000,00 € 156000.00€ 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 131 .000,00 € 25.000,00 E 156.000,00 € 
0101 REMUNERArnEs CERTAS EPERMANENTES 131 .000,00€ 25.000.00 € 156.000,00 € 

010115 REMUNERAÇOES POR DOENÇA E p 131.000,00E 25.000,00€ 156.000,00 €
MATERNIDADE / PATERNIDADE 

02 Aauisição de bens eservicos 6.088.647,79 € 30.000,00 € 134.100,00 € 5.984.547,79 € 
02 GAMARA MUNICIPAL 6.088.647,79 E 30000,00€ 134.100,00 € 5.984.547,79€ 
0201 PRESIDENCIA 1.206.970,00 E 10.000,00 € 40000,00€ 1.176.970,00€ 

02 AQUISICÃO DE BENS E SERVICOS 1.206.970,00 € 10.000,00€ 40.000,00 € 1.176.970.00€ 
0201 AQUISICÃO DE BENS 100.000,00 € 20000,00€ 80.000,00€ 
020115 PREMIOS, CONDECORArnEs EOFERTAS p 100000,00€ 20.000,00 E 80.000,00€ 
0202 AQUIStCAO DE SERVtCOS 1.106.970,00€ 10.000,00 € 20.000,00 € 1.096.970,00 € 
020203 CONSERVACAO DE BENS p 85.900,00 E 20.000,00 € 65.900,00E 
020225 OUTROS SERVICOS p 1.021 .070,00 € 10.000,00 € 1.031.070,00 € 

0203 DEP. CULTURA, EDUCACAO EDESPORTO 4.616.677.79 € 65.000,00 € 4.551 .677,79€ 
02 AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 4.616.677,79 € 65.000,00 € 4.551 .677,79 € 
0201 AQUISICÃO DE BENS 411800,00€ 25.000,00 € 386.800,00 € 
020107 VESTUARtO EARTIGOS PESSOAIS p 100.000,00 € 5.000,00 € 95.000,00 € 
020121 OUTROS BENS p 311.800,00 € 20.000,00 € 291 .800,00 € 
0202 AQUISICAO DE SERVICOS 4 204.877.79 € 40.000.00 € 4.164.877,79 € 
020210 TRANSPORTES 1420 925,24 € 15.000,00 € 1.405.925.24 € 
02021001 TRANSPORTES ESCOLARES p 1.420.925,24 € 15.000,00 € 1.405.925,24 € 
020225 OUTROS SERVtCOS p 2783.952,55 € 25.000,00 € 2.758.952.55 € 

0205 DEP OBRAS ESERVICOS MUNICIPAIS 265.000,00 € 20.000,00 € 29.100,00 € 255.900,00 € 
02 AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 265.000,00 € 20.000.00 € 29 100,00 € 255 900,00 € 
0202 AQUISICÃO DE SERVICOS 265.000,00 € 20.000,00 € 29 100.00 € 255 900,00 € 
020203 CONSERVACAO DE BENS p 180.000,00 € 29 100,00 € 150.900,00 € 
020208 LOCACAO DE OUTROS BENS p 85000,00 € 20.000,00 € 105.000.00 € 

04 Transferências esubsidias correntes 2112500,00€ 50.000,00 € 46.100,00 € 2.116 400,00 € 
041 Transferênc1as correntes 2.112.500.00 € 50.000,00€ 46100,00 € 2.116.400,00 € 
0412 Entidades do Setor Não Lucrativo 2.112.500,00 € 50.000.00 € 46.100,00 € 2.116.400.00E 

02 GAMARA MUNICIPAL 2.112 500,00€ 50.000,00 E 46.100,00 E 2.116.400,00 € 
0203 DEP.CULTURA, EDUCACAO EDESPORTO 2112500,00E 50.000.00€ 46.100.00 € 2.1 16.400,00€ 

04 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2. 112.500.00 € 50.000,00€ 46.100,00 € 2.116.400,00 € 
0407 INSTITUtCOES SEM FINS LUCRATIVOS 2. 112.500,00 € 50.000,00€ 46.100,00 € 2.116.400,00 € 
040701 INSTITUICÕES SEM FINS LUCRATIVOS 2.112.500,00 € 50.000,00 € 46.100.00 € 2.116.400,00 € 
04070101 FINS CULTURAIS p 830.000,00 € 46 100,00 € 783.900,00 € 
04070104 FINS SOCIAIS p 1282 500,00 € 50.000,00€ 1.332.500,00 € 

06 Aauisicão de bens de cao,tal 25.586.861 ,17 € 462 200,00 € 462200,00 € 25.586.861 ,17 € 
02 GAMARA MUNICIPAL 25.586 861,17€ 462 200,00 € 462 200,00 € 25.586.861 ,17 € 

1----
f--0202 DEP AOMINtSTRAÇAO GERAL 5000,00 € 10.000,00 € 15.000.00 € 

07 AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL 5.000,00€ 10.000,00 € 15.000,00 € 
0701 INVESTIMENTOS 5.000,00 € 10 000.00€ 15.000.00 € 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 5.000,00 € 10 000.00 € 15.000,00 € 
07011002 OUTRO p 5.000,00 € 10.000.00 € 15.000,00 € 

0203 DEP CULTURA. EDUCACÃO EDESPORTO 5.087.233,55 € 174.000.00€ 191 .521 .94€ 5.069.711,61 € 
07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5087.233,55 € 174.000.00€ 191521 ,94 € 5.069.711,61 € 
0701 INVESTIMENTOS 5.087 233,55 € 174.000,00 € 191.521 ,94€ 5.069.711,61 € 
070102 HABITArnES 558.300,00 € 40.000.00 € 518.300,00 € 
07010201 CONSTRUCAO p 20.000,00 € 20 000,00 € 
07010203 REPARACAO EBENEFICIACAO p 538 300,00 € 20000,00€ 518.300,00 € 
070103 EDIFICIOS 4.499.933,55 € 151.521,94€ 4.348.411 .61 € 

07010302 INSTALAÇOES DESPORTIVAS E 1422.100,37€ 67.473,65 € 1.354.626,72 €
RECREATIVAS 

0701030203 TEATROS p 5.900,00€ 5.900,00 € 
0701030209 OUTROS p 1.416.200,37 € 61 .573,65 € 1.354.626.72 € 
07010305 ESCOLAS p 3.077.833,18 € 84.048.29 € 2 993.784,89 € 
070112 ARTIGOS EOBJETOS DE VALOR p 29.000.00 € 174.000.00 € 203.000,00€ 

0204 
DEP GESTAO TERRITORIAL.COESAO, 160.000,00 € 12200,00€ 172 200.00 €
SUSTENTABILIDADE 

07 AQUISICAO DE BENS OE CAPITAL 160 000,00 € 12200.00 € 172.200,00 € 
0701 INVESTIMENTOS 160.000,00 € 12200,00 € 172.200.00€ 
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070104 CONSTRUrnES DIVERSAS 140.000.00 € 6.200.00 € 146.200.00 € 
07010413 OUTROS p 140.000.00 € 6.200,00€ 146.200.00 € 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 20.000.00 € 6.000.00€ 26.000,00 € 
07011002 OUTRO p 20.000.00 € 6.000.00€ 26.000.00 € 

0205 DEP. OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS 20.334.627,62 € 266.000.00 € 270.678.06 € 20.329.949.56 € 
07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 20.334.627,62 € 266 000,00 € 270678.06 € 20.329.949.56 € 
0701 INVESTIMENTOS 6.433. 840. 95 € 83.160,45 € 6.350.680.50 € 
070103 EDIFICIOS 860.420,00 € 22297,63 € 838122.37€ 

07010302 
INSTALAÇOES DESPORTIVAS E 

860.420,00 € 22297,63 € 838.122,37€ RECREATIVAS 
0701030209 OUTROS p 860.420,00 € 22.297,63 € 838.122.37€ 
070104 CONSTRUcuES DIVERSAS 5.573.420,95 € 60.862,82 € 5.512.558, 13 € 
07010402 SISTEMA DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS p 3.329.585,63 € 23.315,30 € 3.306.270,33 € 
07010407 CAPTACAO E DISTRIBUICÃO AGUA p 2.243.835,32 € 37.547,52€ 2.206.287,80 € 
0703 BENS DE DOMINIO PUBLICO 13.900. 786,67 € 266.000,00 € 187.517,61 € 13.979.269,06 € 
070303 OUTRAS CONSTRUr.()ES INFRAESTRUTURAS 13.900.786.67 € 266.000,00 € 187.517,61 € 13.979.269,06 € 

07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS p 10.479.873.52 € 187.517,61 € 10.292.355,91 € COMPLEMENTARES 
07030308 VIACAO RURAL 3.420 913, 15 € 266.000,00 € 3686.913,15€ 
0703030802 REDE VIARIA MUNICIPAL - OBRAS p 3.420.913, 15 € 266.000,00 € 3.686.913.15 € 

07 Transferências e subsidies de caoital 3.005.999,00 € 61.100,00 € 3.067.099,00 € 
071 Transferências de caoital 3.005.999,00 € 61.100,00€ 3.067.099,00 € 
0712 Entidades do Setor não Lucrativo 3.005.999,00 € 61.100,00€ 3.067.099,00 € 

02 CAMARA MUNICIPAL 3.005.999,00 € 61.100,00€ 3.067.099.00 € 
0201 PRESIDENCIA 230.000,00 € 15.000,00 € 245.000,00 € 

08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 230.000.00 € 15000,00 € 245.000,00 € 
0807 INSTITUWOES SEM FINS LUCRATIVOS 230000.00 € 15000,00€ 245.000,00 € 
080701 INSTITUlmES SEM FINS LUCRATIVOS p 230.000,00 € 15000.00 € 245.000,00 € 

0203 DEP. CULTURA. EDUCACAO E DESPORTO 2.775.999.00 € 46.100.00€ 2.822.099 00 € 
08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.775.999.00 € 46.100.00€ 2.822.099.00 € 
0807 INSTITUlcuES SEM FINS LUCRATIVOS 2.775.999,00 € 46.100,00 € 2.822.099.00 € 
080701 INSTITUWnES SEM FINS LUCRATIVOS p 2.775.999,00 € 46.100,00 € 2.822.099,00 € 

TOTAL OE DESPESAS CORRENTES 8.358.147,79€ 119.100,00 € 180.200,00 € 8.297.047.79 € 
TOTAL OE DESPESAS DE CAPITAL 28.592.860, 17 € 523.300,00 € 462.200,00 € 28.653.960, 17 € 

TOTAL OE DESPESAS EFETIVAS 36.951 .007,96 € 642.400,00 € 642.400.00 € 36.951.007,96 € 
TOTAL OE DESPESAS NÃO EFETIVAS 

TOTAL 36.951 .007,96 € 642.400,00 € 642.400.00 € 36.951.007,96 € 



ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS -
PROJETO DESIGNACAO DO PROJETO DATAS PAGAMENTOS 

MODIFICAÇÃO 
OBJETIVO 2021 Períodos seiuintes 

Código Ano Tipo Número Descrição Classificação Inicio Fim 
Dot. Atual Dot. Corri<lida 2022 2023 2024 2025 Outros (+/-l 

111 21 131 141 [51 161 171 181 191 r101 í11 l [121 1131 = 171- 161 

01 EDUCACÃO 1. 731.300,00 € 1.612.251.71 € -1 19.048,29 € 

0101 EDUCACAO BASICA 1.731.300,00€ 1.612.251.71 € -11 9.048,29 € 

0101 02 2007 A 39 T ransoortes Escolares 0203/02021001 02-01-2013 31-12-2025 1.349.000,00 € 1.334.000,00 € -15.000,00 € 

0101 02 2011 1 2 Reaualificacão da EB 112/3 Frei Bartolomeu dos Martires 0203/07010305 01-01-2011 31-12-2021 13.300,00 € 9.883.45 € -3.416,55 € 

0101 01 2014 1 1 Reaualificacão Escola EB2/3 Carteado Mena 0203/07010305 01-01-2014 31-12-2022 10.000,00 € -10 000,00 € 

0101 01 2016 1 1 Tratamento Acústico Cantinas Escolares 0203/07010305 01-01-2016 31-12-2021 10.000,00 € -10000,00€ 

0101 04 2019 1 60 EB 1/JI Areosa 0203/07010305 02-01-2019 31-12-2022 184 000,00 € 157.410,00€ -26590,00 € 

0101 05 2019 1 61 EB 1/JI Santa Maria Geraz do Lima 0203/07010305 02-01-2019 31-12-2021 120.000,00 € 93.807,29 € -26.192.71 € 

0101 02 2020 1 2 EB 2/3 Abelheira 0203/07010305 02-01-2020 31-12-2021 25000,00 € 17.150,97 € -7.849,03 € 

0101 08 2019 1 15 Residências Universitárias 0203/07010201 02-01-2019 31-12-2021 20.000,00 € -20 000,00 € 

02 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES 2.464.064,86 € 2.548.293,58 € 84.228,72 € 

0201 CULTURA 1.368.342,00 € 1.528.567,67 € 160.225,67 € 

020101 INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO CULTURAL 348.342,00 € 508.567,67 € 160.225,67 € 

020101 07 2002 1 21 Consolidacão e Benef. Museus e Núcleos Musoolóaicos 0203/070112 02-01-2010 31-12-2025 29.000,00 € 203.000,00 € 174 000,00 € 

020101 13 2010 1 4 Teatro Municioal Sá de Miranda 0203/0701030203 02-01-2010 31-12-2021 5.900,00€ -5.900,00 € 

020101 17 2018 1 2 Forum Cultural das Neves 0203/0701030209 01-01-2018 31-12-2021 313.442,00€ 305.567,67 € -7.874,33 € 

020102 APOIO ATIVIDADES ASSOCIATIVISMO CULTURAL 1.020000,00 € 1.020.000,00 € 

020102 01 2002 A 6 Atividade Reaular 0203/04070101 02-01-2013 31-12-2025 720.000,00 € 673.900,00 € -46.100,00 € 

020102 02 2002 A 7 Beneficiacão de infraestruturas culturais 0203/080701 02-01-2013 31-12-2025 300.000,00 € 346.100,00 € 46.100,00 € 

0202 DESPORTO E TEMPOS LIVRES 1 005.420,00 € 935.499,10€ -69.920,90 € 

0202 01 2002 1 23 Estádio Municioal Manuela Machado 0203/0701030209 02-01-2007 31-12-2021 100.000,00 € 60.737,66 € -39.262,34 € 

0202 01 2018 1 36 Reaualificacão Pavilhão Zé Natário / Monserrate 0205/0701030209 01-01-2018 31-12-2022 855.420,00 € 833.122,37 € -22.297,63 € 

0202 09 2019 1 40 Piscina de Barroselas 0203/0701030209 02-01-2019 31-12-2022 50.000,00 € 41.639,07€ -8.360,93€ 

0206 PATRIMONIO CULTURAL 90.302,86 € 84.226,81 € -6.076,05 € 

0206 04 2020 1 16 Reabilitacão Valorizacão Património-Igreja Montaria - PDR2020 0203/0701030209 02-01-2020 31-12-2021 90.302,86 € 84.226,81 € -6.076,05 € 

03 COESÃO SOCIAL 50.000,00 € 50.000,00 € 
0301 APOIO INSTITUICOES SOLIDARIEDADE SOCIAL 50.000,00 € 50.000,00 € 
0301 02 2021 A 13 Aooio EPIS e Testes 02-01-2021 31-12-2021 
0301 02 2021 A 13 0203/020121 25.000,00 € -25.000,00 € 

0301 02 2021 A 13 0203/020225 25.000,00 € -25.000,00 € 

0301 02 2021 A 13 0203/04070104 50.000,00 € 50.000,00 € 

04 SAUDE 90.000,00 € 90.000,00 € 
0404 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 90.000,00 € 90000,00 € 
0404 01 2010 A 12 Eauioamento de Protecão Individual/ COVID 19 02-01-2013 31-12-2021 
0404 01 2010 A 12 0203/020107 70.000,00 € 65.000,00 € -5 000,00 € 

0404 01 2010 A 12 0203/020121 20.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 
V.J "lAfilllll :A 't:. UKt:SAI IILJ-\\~l·\l Z.Ufl.OO'l,!>b t. 1.864.146,95 € -207.517,61 € 
0501 HABITACAO 20.000,00 € -20.000,00 € 
050101 PARQUE HABITACIONAL 20.000,00 € -20.000,00 € 



050101 02 2019 1 13 Reabilitacão Bairro Perre 
0503 PLANEAMENTO 
050304 REGENERACAO / REABILITACAO URBANA 
05030405 ARU - CENTRO HISTORICO 

Pedonalização da Rua dos Rubins, Travessa do Salgueiro, Rua 
05030405 02 2018 1 16 da Bandeira, Rua Nova de s. Bento, Rua do Anjinho e Travessa 

Luís Jácome 
09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 
0902 VIAS DE COMUNICACAO E TRANSPORTES 
090202 BENEFICIACÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL 
090202 01 2019 1 30 EN 308 / Barroselas 
10 AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA 
1001 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

1001 03 2020 1 50 
Amp Rede Agua e águas Residuais Domésticas Vila Franca, 
Deão,Barroselas , Carvoeiro , Perre e F. Soutelo 

1002 SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 

1002 02 2020 1 49 
Ampliação Rede Agua e Aguas Residuais Domésticas Vila 
Franca, Deão, Barroselas, Carvoeiro, Perre e F. Soutelo 

1014 REABILITACAO DE ECOSSISTEMAS 
1014 01 2002 1 62 Faixas de Gestão de Combustíveis (R1 e R2) 
11 SERVICOS MUNICIPAIS 
1102 EQUIPAMENTO BASICO 
1102 01 2002 1 136 Eouioamento básico 
1102 01 2002 1 136 
1102 01 2002 1 136 
12 INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO 
1203 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRACÔES 
1203 04 2003 A 11 Transferências - lnstituicões 

0203/07010203 02--01-2019 31-12-2022 20.000,00 € 
2.051.664,56 € 
2.051.664,56 € 
2.051.664,56 € 

0205/07030301 01--01-2018 31-12-2021 2.051 .664,56 € 

1.000,00€ 
1.000,00€ 
1.000,00€ 

0205/0703030802 02--01-2019 31-12-2022 1.000,00 € 
1.737.290,17 € 

920.511 ,47 € 

0205/07010407 22--06-2020 31-12-2021 920.511,47 € 

815.778,70 € 

0205/07010402 02--01-2020 31-12-2021 815. 778,70 € 

1 000,00 € 
0204/07010413 02--01-2010 31-12-2024 1.000,00€ 

25.000,00 € 
25.000,00 € 

02--01-2010 31-12-2025 
0202/07011002 5.000,00 € 
0204/07011002 20.000,00€ 

230.000,00 € 
230.000,00 € 

0201/080701 02--01-2013 31-12-2021 230.000,00 € 
TOTAL : 8.400.319,59 € 

-20.000,00 € 
1.864.146,95 € -187.517,61 € 
1.864.146,95 € -187.517,61 € 
1.864.146,95 € -187.517,61 € 

1.864.1 46,95 € -187.517,61 € 

267.000,00 € 266.000,00 € 
267.000,00 € 266.000,00 € 
267.000,00 € 266.000,00 € 
267.000,00 € 266.000,00 € 

1.682.627,35 € -54.662,82 € 
882.963,95 € -37.547,52 € 

882.963,95 € -37.547,52 € 

792.463,40 € -23.315,30 € 

792,463.40 € -23.315,30€ 

7.200,00€ 6.200,00 € 
7.200,00 € 6.200,00 € 

41000,00€ 16.000,00 € 
41 .000,00 € 16.000,00 € 

15.000,00 € 10.000,00 € 
26.000,00 € 6.000,00 € 

245 000,00 € 15.000,00 € 
245.000,00 € 15.000,00 € 
245.000,00 € 15.000,00 € 

8.400.319,59 € 
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Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da 

Câmara e dos Vereadores Luís Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo 

Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e a abstenção da Vereadora Cláudia 

Marinho. (20) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 

3 do artigo 57° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta 

desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e 

achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário da 

presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes 

o Presidente da Câmara e os Vereadores Luís Nobre, Carlota Borges, Ricardo 

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


