
ACTAN°14 
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

28 DE MAIO DE 2015:- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e oito dias do mês de Maio do ano 

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

Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente da Câmara e 

com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Ana Margarida 

Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro 

da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques 

Franco e Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou o Director de Departamento de 

Administração Geral, Luís Filipe Neiva Marques. E, tendo tornado os lugares que lhes 

estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta a reunião pelas quinze 

horas registando-se a falta da Vereadora Helena Cristina Mendes Marques, que 

apresentou justificação de falta por compromissos profissionais, tendo a mesma sido 

considerada justificada. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O Presidente da 

Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscrever-se 

para usar da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado para o facto 

de nos termos legais este período ter a duração máxima de 60 minutos, tendo-se inscrito 

os Vereadores Ilda Figueiredo Marques Franco e Eduardo Teixeira. INTERVENÇÃO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 15 de 

Maio, o CIAB - Tribunal Arbitral de Consumo promoveu no Auditório do Museu de Artes Decorativas, 



uma sessão de informação de divulgação do processo de extinção das tarifas reguladas e transição 

dos contratos de venda de eletricidade e de gás natural a clientes finais. No dia 16 de Maio, o 

Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores Vítor Lemos e Luís Nobre estiveram presentes na 

inauguração e entrada em funcionamento do sistema da rede de água e saneamento do Lugar de 

Sabariz em Vila Fria. Nos dias 15 e 16 de Maio decorreu a 5ª edição Encontros Vínicos do Vinho Verde 

que contou com diversas iniciativas no concelho de Viana Do Castelo. No Jantar de Gala foram 

entregues os Prémios "Vinho Verde do Ano", promovidos pela Ordem dos Engenheiros - Região 

Norte, tendo-se apresentado a concurso 51 vinhos de produtores nacionais de vinho verde. No dia 18 

de Maio o Presidente da Câmara Municipal e da CIM Alto Minho, recebeu numa iniciativa da CIM Alto 

Minho e da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), a Senhora Embaixadora de 

Moçambique, Fernanda Eugénia Moisés Lichal. A iniciativa "Encontro Alto Minho Investe" serviu 

sobretudo para dar a conhecer as realidades daquele país e do potencial empresarial do Alto Minho. 

A 18 de Maio, o Presidente da Câmara participou na reunião em Vinhais da Comissão Permanente do 

Conselho Regional do Norte, onde foi debatidos os mapeamentos das infraestruturas nas áreas da 

educação, saúde, cultura e áreas sociais a serem financiadas pelo programa Norte 2020. A Câmara 

Municipal de Viana do Castelo assinalou na noite de 16 e no dia de Maio, a Noite dos Museus e Dia 

Internacional dos Museus com um programa que integrou workshops e visitas guiadas aos museus 

da cidade. No dia 19 de Maio, o Vice-Presidente da Câmara, recebeu em nome do Município uma 

menção honrosa do júri do Concurso "Prémios de Boas Práticas: Generalização da Prática Desportiva 

-1 Edição", no âmbito das Boas Práticas "Desporto Para Todos" pelo projeto Náutica nas Escolas, que 

foi entregue no Congresso "We Feel Sport - Prémio de Boas Práticas: Generalização da Prática 

Desportiva" na Maia. No dia 19, o Presidente da Câmara e o Secretário-Geral do Eixo Atlântico 

reuniram em Lisboa com o Presidente das Infraestruturas de Portugal, onde obtiveram informações 

sobre o processo de modernização da linha do Minho e a respetiva calendarização das intervenções. 

No dia 20 de Maio, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Fundação Gil Eannes inauguraram, a 
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exposição "Memórias do Mar Português", iniciativa que integrou a Semana do Mar e comemorou o 

Dia Europeu do Mar. O Presidente da Câmara esteve na sessão de apresentação do projeto Portugal 

Sem Barreiras da Associação Mobilitas. Nesta sessão foi efetuada a apresentação de uma viagem de 

bicicleta adaptada de Viana a Faro, para chamar a atenção para os problemas das pessoas com 

mobilidade reduzida e cujos fundos revertem para uma operação cirúrgica de uma atleta 

quadriplégica em sequência de um acidente. No dia 21 de Maio, o Presidente da Câmara Municipal 

de Viana do Castelo e da CIM Alto Minho, recebeu, numa iniciativa da CIM Alto Minho e da 

Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), uma delegação da Embaixada de Angola em 

Portugal. A iniciativa "Encontro Alto Minho Investe" serviu sobretudo para dar a conhecer as 

realidades do potencial empresarial daquele país e do Alto Minho. Nos dias 21 22 e 23, decorreu em 

Viana do Castelo o 82 Congresso de Medicina Minimamente Invasiva que contou com o apoio do 

Município, IPVC e ULSAM. No dia 22, realizaram-se as classificativas do Rally de Portugal no concelho 

de Viana do Castelo, iniciativa que atraiu muitos visitantes ao concelho. Este Rally contou com o apoio 

do Município de Viana do Castelo para a sua realização no Norte de Portugal. Realizou-se a 23 de maio 

com a presença do Presidente da Câmara a partida da Praça da liberdade de Jorge Pereira, presidente 

da Mobilitas, que vai percorrer Viana a Faro em bicicleta adaptada, no âmbito do Portugal Sem 

Barreiras. No 26 de Maio, o presidente da Câmara e presidente da CIM Alto Minho, esteve presente 

em Baião, na reunião da Comissão de Acompanhamento ON2 e na reunião de acompanhamento 

Norte 2020 em Baião. A 27 Maio, realizou-se no Jardim Marginal, no anfiteatro da Marina e na 

Alameda 5 de Outubro a Festa do Atletismo, onde cerca de setecentos alunos de 14 escolas de seis 

agrupamentos escolares de Viana do Castelo participaram nesta iniciativa que integra as 

Comemorações dos 20 anos da vitória no Mundial em Gotemburgo de Manuela Machado. A Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta tornou públicas as novas regras de prevenção de incêndios florestais 

para proteção de habitações e aglomerados urbanos. O Primeiro-Ministro, acompanhado do Ministro 

da Defesa e do Almirante CEMA esteve presente em Viana do Castelo a 27 de maio, na celebração do 



lQ Aniversário da Concessão dos terrenos dos ENVC à Empresa West Sea. Nesta cerimónia informou 

que o Conselho de Ministros vai em breve tomar uma resolução para autorizar o Ministério da Defesa 

a construir mais 2 Navios Patrulha Oceânicos. A informação, estabelecida no âmbito do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, destina-se aos proprietários, arrendatários, 

usufrutuários ou entidades que detenham a gestão de terrenos confinantes com edificações. (a} José 

Maria Costa.". 2-VOTO DE PESAR:- O Presidente da Câmara apresentou o voto de pesar 

que seguidamente se transcreve:- "VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. GASPAR ALVES FERREIRA 

DE SOUSA - No passado dia 22 de Maio de 2015, faleceu em Viana do castelo, o Sr. Gaspar Alves Ferreira 

de Sousa. Dirigente associativo exemplar, que dedicadamente se empenhou na ocupação dos tempos 

livres e na formação cívica e desportiva dos jovens vianenses, o Sr. Gaspar de Sousa foi Presidente da 

Direcção da EDV entre 1982 e 1985, presidente da Assembleia Geral deste Clube, mesário da Santa Casa 

da Misericórdia e membro dos órgãos sociais do Centro Paroquial de N. Sra de Fátima. Em 1997, foi 

distinguido pela Câmara Municipal Viana do Castelo, com a atribuição do título de Cidadão de Mérito 

pelos serviços prestados à formação cívica e desportiva dos jovens vianenses. Pelo seu percurso 

associativo, dedicação e empenhamento no exercício das diversas funções ao serviço das várias 

colectividades e instituições, a Câmara Municipal de Viana do Castelo vem manifestar o seu pesar e a 

sua grande consternação pelo falecimento do Sr. Gaspar de Sousa, expressando a sua solidariedade a 

transmitir, em especial, à sua Família, à Santa Casa da Misericórdia, à EDV- Escola Desportiva de Viana 

e ao Centro Paroquial de N. Sra. de Fátima. (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 Vítor Lemos, Ana Margarida 

Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda 

Figueiredo. 3 - VOTO DE PESAR:- A Câmara Municipal aprovou um voto de pesar, a 

transmitir á fanúlia, pelo falecimento de Manuel Luís Rodrigues Meira, funcionário da 
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Câmara Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, 

Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. 4 -

PRESIDENTE DA COMISSAO DE HONRA DAS FESTAS D'AGONIA · O Presidente da 

Câmara deu conhecimento que convidou Judite Cardoso, uma das grandes 

impulsionadoras do folclore e da recolha eh1ográfica, para presidir à Comissão de Honra 

das Festas d' Agonia. Com este convite, o autarca afirmou pretender reconhecer o 

trabalho desenvolvido por todos os que têm contribuído para a preservação das 

tradições e para a recolha que permitiu conhecer e enriquecer o folclore da região. "Com 

esta distinção, pretende-se homenagear todas as pessoas que, nos grupos etnográficos e 

folclóricos de Viana do Castelo, têm ajudado a promover as tradições e raízes 

etnográficas", sublinha o Presidente da Câmara. Nascida em Perre, a 17 de fevereiro de 

1929, Judite Cardoso rumou a Angola em 1961, de onde regressou em 1975. Com a ajuda 

do grupo de teatro existente, organizou um grupo de recolha para criar um museu 

polivalente, que se mantém até hoje, exposto no Centro Social e Paroquial de Perre. 

Impulsionou o Grupo Teah·al de Danças e Cantares de Perre, dando início ao que é hoje 

o Grupo de Danças e Cantares de Perre e é da sua iniciativa a construção de uma sede 

para o grupo e a recolha de informação que levaram a um. melhor conhecimento do 

folclore do Alto Minho. Recebeu um voto de louvor da Assembleia de Freguesia de Perre 

pelos serviços de promoção e representação cultural da freguesia.". S - Al TERAÇÃO DE 

DATA DA REUNIAO CAMARÁRIA-O Presidente propôs que a data da próxima reunião 

camarária fosse transferida do dia 11 para o dia 12 de Junho corrente, às 15 horas, a 



solicitação da Vereadora Ilda Figueiredo pelo facto de se encontrar ausente no 

estrangeiro no dia 11. A Câmara Mm1icipal deliberou aprovar a referida proposta e em 

consequência adiar a data da próxima reunião ordinária para o dia 12 de Junho, sexta

feira pelas 17 horas e 30 minutos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, 

Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. 

INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEffiEDO:-A Vereadora Ilda Figueiredo 

abordou os seguintes temas:- 1. VISITA DO PRIMEIRO MINISTRO AOS ESTALEIROS 

NAVAIS WEST SEA - Referiu estranhar a inédita visita do 1° ministro, neste momento e 

sendo ele o responsável pela extinção da empresa ENVC, e todas as consequências 

económicas e sociais manifestou sentir uma grande mágoa por aquilo que designou de 

destruição da história patrimonial dos ENVC através do desbaratamento do seu espólio 

material. O Vereador Eduardo Teixeira referiu a este propósito que considera 

perfeitamente justificável a visita do 1° Ministro a convite do Presidente da West Sea, 

que durante a mesma anunciou que desde o início da actividade desta empresa já 

haviam sido criados 500 postos de trabalho, directos e indirectos, tinha sido aumentada 

a carteira de encomendas e a empresa apresenta indicadores de forte potencial 

crescimento. O Presidente da Câmara e a Vereadora Ilda Figueiredo contestaram os 

números apresentados pelo Vereador Eduardo Teixeira, contrapondo que apenas foram 

criados cerca de 200 postos de trabalho directos sendo os restantes 300 de empreiteiros 

contratados à tarefa e referiram ainda considerar muito estranho que só agora surjam 

encomendas que já poderiam ter sido contratadas no tempo dos ENVC. 2 - OBRAS NA 
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CIDADE - Solicitou esclarecimentos acerca do estado em que se encontra os processos 

relativos às obras do viaduto da Areosa no lugar da Parinheira, da Rua Cidade de Riom 

e artérias adjacentes e da Praia Norte, entre outras. INTERVENÇÃO DO VEREADOR 

MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco abordou os seguintes assuntos:- 1. 

REQUALIFICAÇÃO DAS PRAIAS MARITIMAS - Criticou a obra feita na Praia de Afife onde 

referiu terem sido gastos meio milhão de euros e cujo projecto soube que irá ser replicado 

na praia do Bico, destacando além de outros aspectos negativos o facto de ser retirado o 

piso de granito e ter sido substituído por solo-cimento ou semelhante. 2. RALL Y DE 

PORTUGAL - Felicitou a Câmara Mmtlcipal por ter trazido para Viana do Castelo uma 

etapa do Rally de Portugal, que considerou ter sido um sucesso. 3. OBRAS NO LARGO 

VASCO DA GAMA - Focou vários aspectos negativos do projecto que está a ser executado 

no Largo Vasco da Gruna referindo especialmente o facto de retirar o estacionamento 

numa zona onde existe um hotel, ao qual fará naturalmente bastante diferença não ter 

nenhum estacionamento para os seus hóspedes. JNTERVENÇÃO DO VEREADOR 

EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira referiu-se aos seguintes 

assuntos:- 1. OBRAS NO LARGO VASCO DA GAMA - Corroborou as críticas feitas pelo 

Vereador Marques Franco relativrunente ao projecto desta obra. 2. Al TE RAÇÃO DE 

PELOUROS - Questionou o Presidente da Câmara acerca de noticias que circulan1 

publicamente segundo as quais iria alterar a distribuição de pelouros nomeadamente os 

relativos á área social, se já existe algum despacho sobre esta matéria. O Presidente da 

Câmara respondeu que o que anunciou publicamente é que iria proceder a um 



reposicionamento estratégico das áreas de actividade municipais, sobretudo tendo em 

atenção o novo quadro comunitário de apoio que privilegia como áreas de investimento 

as áreas sociais e da regeneração urbana, razão pela qual irá compartilhar com a 

Vereadora Ana Margarida algumas das suas áreas de actuação. 3. RALL Y DE PORTUGAL 

- Felicitou o Vereador Vítor Lemos pela forma como organizou e preparou a colaboração 

da Câmara Municipal para que as etapas do rally realizadas em Viana do Castelo 

tivessem decorrido com êxito. 4. EMPRESA DE DESPORTOS NAUTICOS - Pediu 

esclarecimentos acerca de um processo de licenciamento de publicidade exterior que terá 

sido indeferido, e que fora pedido por uma empresa de desportos náuticos, que 

considerou ser uma mais valia para Viana do Castelo por ser a única do seu género e 

atrair e dar uma imagem de modernidade à cidade. 5. FUSÃO DE CLUBES DESPORTIVOS 

- Solicitou também esclarecimentos acerca de noticias que lhe tem chegado sobre a 

eventual fusão da EDV com a Juventude de Viana. 6. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE 

TRABALHOS:- O Vereador Eduardo Teixeira alegando a necessidade de regressar a 

Lisboa para participar no plenário da Assembleia da República solicitou que alteração 

da ordenação dos pontos, de modo a serem discutidos no início os pontos 9, 26 e 27, 

tendo o Presidente da Câmara consentido na referida reorganização da ordem de 

trabalhos, pelo que os referidos pontos passarão a ser os pontos 1, 2 e 3 e os seguintes 

serão renumerados em sequência. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos, 

foram acerca dos assw1tos dela constante tomadas as seguintes resoluções:- (01) 

CONCESSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENO DO DOMÍNIO 

PRIVADO MUNICIPAL PARA A EDIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 
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EMPREENDIMENTO TURÍSTICO SITO NO CABEDELO, FREGUESIA DE DARQUE 

- ADJUDICAÇÃO:- Presente o processo indicado e1n título do qual constam os 

relatórios que seguidamente se transcrevem:- "Relatório Preliminar - No dia vinte e seis 

de março do ano de dois mil e quinze, às 1 OhOO, reuniu na Câmara Municipal a Comissão do Concurso 

da "Concessão de Direito de Superfície de Terreno do Domínio Privado Municipal para Edificação e 

Exploração de um Empreendimento Turístico sito no Cabedelo, Freguesia de Darque", composta pelo 

Vereador Luís Nobre, Dr. Alberto Rego e Arq. Lúcio Parente, para análise das propostas apresentadas. 

Os concorrentes que apresentaram propostas foram os seguintes: 

Nome ou designação social do concorrente 
FEELVIANA- Hotelaria, Ld.ª 
AZUL DISPONIVEL, Ld.ª 

1 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS A CONCURSO - O objeto do concurso assenta na consolidação 

das condições de excelência de desenvolvimento e afirmação do concelho de Viana do Castelo, 

resultado de uma forte e clara política de planeamento estratégico, o qual reconhece o litoral como um 

espaço contínuo onde se deve continuar a apostar em intervenções de requalificação urbanística e 

funcionais heterogéneas, convergindo-se, em toda a dimensão, para um diálogo harmonioso com a 

frente de mar como garante de uma real relação qualificada com estes dois ecossistemas: o Mar e o 

Território Humanizado. A estratégia materializada tem permitido a utilização dos recursos naturais e 

humanos, sem que para tal tenha sido necessário colocar em causa o equilíbrio ambiental e social, 

convertendo-se numa concreta disciplina nas áreas da reabilitação urbana e ambiental, preservando 

os valores naturais, urbanísticos, paisagísticos e patrimoniais existentes e que interessa 

permanentemente valorizar. Assim, e como forma de consolidar, sem desvios, a estratégia seguida, 

foram estabelecidos sete critérios qualitativos, através dos quais interessa garantir incrementos e 

qualificação da oferta turística, em especial articulação com a promoção dos produtos endógenos, 

valorização do património e economia do mar, convergindo, ainda, para o conjunto de ações e 

incentivos, nomeadamente relacionados com mar, das quais se destaca o "Centro de Mar', hoje em 

plena afirmação Nacional e Internacional, e que a proposta escolhida alcança. 2. AVALIAÇÃO 

QUALITATIVA 1 COMPARATIVA - A) INTEGRAÇÃO CLARA N/\ ESTRATÉGIA TURÍSTICA F'.A.RA A 

NllT 11 - Da análise às propostas apresentadas a concurso, relativamente a este critério, verificamos 

que os dois projetos:- ~Apresentam uma integração na estratégia para a NUT li - Norte no que diz 



respeito ao produto turístico náutico, de recreio e lazer, idêntica; qSe inserem no desenvolvimento e 

aumento da oferta de alojamento de qualidade; ~Apresentam produtos turísticos náuticos integrados 

com outros setores de atividade económica, existentes, emergentes e a criar; ~Potenciam e valorizam 

as caraterísticas locais e regionais; ~E estão orientados para os mesmos mercados e público-alvo; 

Pelo que se decide considerar que ambas as propostas satisfazem este critério. A) 

CERl!FIC1\Ç.Z\O AMBIENT/>;L - ROTULO ECOl ÓGICC EUROPEU REE) E OUTR/\S f\IORM!\S 

Relativamente à avaliação a este critério, reconhece a Comissão que, mesmo interpretando um esforço 

e tentativa, nas duas propostas, do cumprimento dos 29 critérios obrigatórios e dos 61 critérios 

facultativos estabelecidos pelo Rótulo Ecológico Europeu (REE), as mesmas denunciam, nesta fase, 

grandes fragilidades (ver PDF em anexo). Assim, a Comissão decide que nenhuma das propostas 

observa este critério. B) EXPER!Ef'-JCIA DO PROMOTOR NA ÁREA DO TURISMO NÁUTICO. QUE 

CEf\JOTE O POTENCIAL DE DESENVOL V!l\lENTO DO PRODUTO TURfSTICO - Ambas as 

propostas evidenciam a constituição, recente, de empresas para se apresentarem a concurso. 

Contudo, da avaliação à formação específica e à experiência na atividade turística e náutica dos 

acionistas de cada uma das empresas, claramente a proposta A manifesta e evidencia larga 

experiência na atividade náutica, quer no exercício em si, quer na realização e promoção de eventos 

náuticos. Um dos elementos da sua estrutura acionista apresenta formação na área da gestão, da 

náutica, destacando-se a formação em "Marketing Náutico", bem como na realização de eventos 

náuticos nacionais e internacionais, assumindo-se como responsável logístico terrestre na realização 

da "Extreme Sailing Series 2012 e 2013", "Solitaire du Figaro 2013", "ARC 2012, 2013, e 2014", 

"European Odyssey 2014" e "Campeonato SUP Race 2013". Comprova, ainda, larga experiência 

profissional, destacando-se o seu percurso na "Douro Marina", nomeadamente na definição estratégica 

desse empreendimento náutico. É, também, acionista da "FeelDouro", empresa náutica que opera no 

Rio Douro e na Costa Norte Portuguesa, atualmente com 6 embarcações, direcionada para o mercado 

internacional, com significativa rede de contactos de operadores internacionais e referência na 

imprensa internacional como modelo de sucesso na sua área de negócio, fazendo prova, através de 

anexos, com diversas publicações em revistas internacionais lideres no setor. Por sua vez, os 

elementos que compõem a estrutura acionista da proposta B demonstram alguma experiência nas 

vertentes associativa, da realização de eventos e na implementação 1 construção de empreendimentos 

turísticos, contrariada, de forma absoluta, por fragilidades nas vertentes da exploração, promoção e 
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realização de grandes eventos náuticos. Deste modo, a Comissão reconhece apenas, e de facto, 

experiência aos responsáveis 1 acionistas da empresa responsável pela proposta A, decidindo 

considerar que apenas esta satisfaz este requisito. C) E~ n: Li . 1_ L 

· r J1 T ,. E l rE1.:;:.A,1JORE Considera-se que a proposta A 

(FEELVIANA ECO HOTEL) apresenta uma vantagem adicional relativamente à proposta B (NAUTIC 

SPORT HOTEL), pela proposta de parceria com o agente local "Viana Locais", por a mesma ser 

potenciadora de gerar novas sinergias face ao projeto em curso para a instalação de um apoio à prática 

desportiva de caráter náutico (surf, kitesurf e windsurf) prevista pelo referido agente, com localização 

imediatamente a poente da unidade hoteleira, equipamento financiado por fundos comunitários. 

Contudo, e porque considera de real relevância quantitativa e qualitativa as parcerias 

garantidas pelas duas propostas, entende a Comissão dever considerar cumprido este 

requisito por ambas as propostas. D) SOLUÇÃO CONSTRUTIVA INOVADORA. ECO 

SUSTENTÁVEL. QUE PRIVILEGIE A RELAÇÃO COM A NATUREZA E MANUTENÇÃO DO 

COBERTO VEGETAL - Analisadas as propostas, ambas propõem soluções construtivas relativamente 

inovadoras, contemplam opções de eco sustentabilidade e procuram privilegiar urna relação franca 

com a natureza e a manutenção do coberto vegetal do local. No entanto, verifica-se que a proposta 

A propõe uma utilização mais generalizada/predominante de materiais naturais (pedra e madeira), 

quer ao nível da estrutura quer dos revestimentos/acabamentos, enquanto a proposta B opta por uma 

solução mais conservadora ao nível da estrutura de suporte e embasamento de volumes, com 

recurso considerável ao betão (em especial no edifício principal), deixando a utilização de materiais 

naturais (predominantemente madeira) sobretudo para os revestimentos/acabamentos (edifício 

principal e unidades isoladas - bungalows). Por outro lado, considera-se a proposta A mais ousada 

na forma como se relaciona com a natureza e morfologia do terreno (sistema de construções 

assentes em estacaria, sobre um sistema dinâmico (sistema dunar), que resulta, por um lado, numa 

maior "leveza" do conjunto e, por outro, numa menor interferência no sistema "vivo" dunar, além de 

contribuir, com valor acrescentado, na nova caracterização do lugar. Do ponto de vista da gestão 

eficiente de energia e recursos naturais, ambas as propostas preveem as melhores práticas. No que 

respeita à manutenção do coberto vegetal, ambas as propostas denotam essa preocupação, sendo 

que a proposta A apresenta vantagem pela reduzida percentagem de impermeabilização efetiva da 

área do terreno, permitindo conservar/prever maior área com coberto vegetal. A proposta B tem a 



vantagem de (por inerência à sua menor dimensão), resultar em menor perímetro global de 

implantação (projeção dos pisos superiores), favorecendo ligeiramente (2%) a manutenção do 

coberto vegetal existente. Reconhecendo-se que a proposta A cumpre, melhor, os princípios 

estabelecidos para este critério, entende a Comissão dever considerar que, não obstante, 

ambas as propostas cumprem este requisito. E) f· E li i Ud-.11F. ·- D hÃC LIPERIL R 

30'\. DA /\RE!.\ 0/-\ PARCEL!-\ - Embora ambas as propostas respeitem a impermeabilização máxima, 

a solução de assentamento sobre estacas da proposta A, confere-lhe uma impermeabilização 

efetiva significativamente menor, 10,1% contra 26% da proposta B. Valorizando-se a estratégia 

seguida pela proposta A, minimizando a ação resultante da implementação do equipamento 

turístico, não deixa a Comissão de aceitar que as duas propostas cumprem este critério. F) 

PARECER PREVIO DO TURISMO DE PORTUGAL. l.P. - Embora os pareceres emitidos pelo Turismo 

de Portugal, l.P. sejam ambos favoráveis, o parecer emitido para a proposta B não contém a 

informação técnica referenciada no mesmo (informação técnica n.º 2015.1588 [DVO/DEEO/MCC). 

Uma vez que o parecer à proposta B é "favorável condicionado a que na fase seguinte seja 

cumprido o aspeto referido em 9.2 b) da informação técnica", considera-se e expressa-se a necessária 

reserva a este parecer uma vez desconhecer-se a informação técnica do Turismo de Portugal, l.P .. 

Contudo, e mesmo apresentando a proposta A clara vantagem, porque apresenta parecer 

favorável sem condições, a Comissão considera que ambas as propostas satisfazem este 

critério. 

3. PONTUAÇÃO. quadro resumo 

Valor renda mensal 

a} - 1ntegraÇãõc1a;á na e~lr;iégia turística pa~a ~ 'NDT 
li Norte 

b) Certificação ambiental ao nível do Rótulo Ecológico 
Europeu (REE) e a outras normas 

c) Experiência do promotor na ãrea do turismo náutico, 
que denote o potencial de desenvolvimento do 
produto turístico 

d) Parcerias com agentes locais ligados à náutica e 
com operadores turísticos internacionais 

e) Solução construtiva inovadora, eco sustentável, que 
privilegie a relação com a natureza e a manutenção 
do coberto vegetal 

n Área de impermeabilização não superior a 30% da 
área da parcela 

g) Parecer prévio do Turismo de Portugal. l.P. 

PROPOSTA A 
FEELVIANA ECO 

HOTEL 

PROPOSTAS 
NAUTIC SPORT 

HOTEL 

20 20 Proposta A - 1700€ 
Proposta B - 1750€ 

3 
~ ~~~'=--- ;- - = ~· ~p;opõstá A=-satisra~c~ • --~~~~-=-- = -=-
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12 12 

15 15 

18 18 

20 20 

Proposta B · Satisfaz 
Proposta A • Não satisfaz 
Prooosta B • Não satisfaz 

Proposta A · Experiência específica demonstrada 
Proposta B • Experiência específica não demonstrada 

Proposta A • Comprovado 
Proposta B -Comprovado 

Proposta A - Satisfaz 
Proposta B - Satisfaz 

Proposta A - Satisfaz • 30% 
(projeção dos pisos superiores)· 1O,1 % (efetiva) 
Proposta B · Satisfaz • 28% 
(oroíeeão dos oisos suoerioresl - 26% (efetiva) 
Proposta A • Apresenta 
Proposta B · Apresenta 



QP 77:7 = 11 

4. DECISÃO 

Fatores: 

Qu;nt>-fdra, 28 de ma;o d• :·:; 

J;~ 
68:7 = 9,71 

1. Valor Renda Mensal (VRM) - 30% 

2. Qualidade do Projeto (QP) - 70% 

PONTUAÇÃO = 30% x VRM + 70% x QP 

PROPOSTA A: 30% x 20 + 70% x 11 = 13,70 

PROPOSTA B: 30% x 20 + 70% x 9,71=12,80 

Resultado da pontuação superior obtida e porque a sua solução 1 opção se destaca em valor 

arquitetónico e se diferencia positivamente no atual mercado, enquanto produto turístico, conseguindo 

uma imagem mais forte e distinta, bem como converge para a estratégia do município em temáticas 

tão distintas como a do mar e turismo náutico, a Comissão decide pela PROPOSTA A. A Comissão 

fixa um prazo de dez dias para que os concorrentes se pronunciem ao abrigo do direito de audiência 

prévia. E nada mais havendo a tratar, a Comissão deu por encerrada a reunião.". e "ACTA N.0 2 -

RELATÓRIO FINAL - CONCURSO DA "CONCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 

TERRENO DO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL PARA EDIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO SITO NO CABEDELO, FREGUESIA DE DARQUE" -Aos 6 do mês 

de maio de dois mil e quinze, reuniu o júri do concurso em epígrafe, constituído pelo Vereador Luís 

Nobre, Dr. Alberto Rego e Arq. Lúcio Parente, a fim de apreciar as alegações de audiência prévia 

apresentadas pela concorrente Azul Disponível, Lda., do que resultaram as conclusões que 

seguidamente se indicam, seguindo a mesma sistematização das alegações. Alínea B) - Rótulo 

Ecológico 1.Ambas as propostas identificam os critérios que se comprometem cumprir e requisitos, 

transcrevendo, para o efeito, o indicado na Decisão da Comissão Europeia de 9 de Julho de 2009; 

2.Em nenhuma das propostas é efetuada uma análise individual dos requisitos, o que é apresentado 

é apenas uma transcrição da Decisão da Comissão Europeia; 3.Nenhuma das propostas explicitou 

como seriam implementados os requisitos selecionados (obrigatórios e facultativos). Seria razoável 

que por cada área ambiental (energia, água, resíduos, etc.), fosse explicitado de que forma se propõem 

alcançar o exigido nos critérios dessas áreas; 4. A proposta da Azul Disponível apresentou proposta 

de valoração para alguns dos critérios que se propõem implementar, mas sem justificação da mesma; 

Outras normas formais ou informais de qualidade - 5. A proposta da Azul Disponível apresenta um 



sistema de cerificação no âmbito da construção sustentável (Lider A) que não se encontra reconhecido 

pela APCER - entidade acreditada pelo IPAC; 6. A proposta da FeelViana apresenta o sistema ISO 

14001 que é um sistema de gestão ambiental certificado pela APCER (a Decisão da Comissão refere 

que será de valorizar as propostas que apresentem um dos sistemas de gestão ambiental 

reconhecidos, como o EMAS ou os que obedecem à norma ISO 14001 ); Em síntese, nenhuma das 

propostas explicitou que medidas serão adotadas (ainda que por grupos de requisitos) para cumprir 

com os requisitos obrigatórios e facultativos no âmbito do REE. No que diz respeito à certificação 

ambiental através de outras normas formais ou informais, um proponente -Azul Disponível - apresenta 

uma certificação direcionada à construção sustentável (não se encontrado certificada pelas entidades 

competentes) e o outro proponente - FeelViana - apresenta a proposta de implementação de um 

sistema de gestão ambiental (certificado pelas entidades competentes). Assim, sustenta-se o 

entendimento de que nenhuma das propostas satisfaz este critério. Alínea C) - Experiência do 

Promotor na área do Turismo Náutico, que denote o potencial de desenvolvimento do produto 

turístico - Discorda-se da argumentação e conclusões produzidas pela concorrente, quanto a este 

critério, porquanto, é justamente o facto de as sociedades comerciais concorrentes se terem 

constituído exclusivamente para se apresentarem a este concurso público e, portanto, enquanto tais, 

não disporem de qualquer "curriculum'', que levou o júri a ter de apreciar e ponderar a experiência 

profissional das pessoas que participam daquelas. E esta circunstância foi também percebida pela 

Azul Disponível, pois que também apresentou os "currícula" dos respetivos sócios, naturalmente com 

o propósito de os mesmos serem relevantes na avaliação da experiência do promotor, o que, todavia, 

não sucedeu, segundo o critério do júri, daí colocarem agora em causa a ponderação dos "currícula" 

dos sócios, de que, naquele momento, tentaram também tirar partido. Além do mais, esta situação só 

se coloca, exatamente pelo facto de os "concorrentes" se terem constituído sob a forma societária, 

antes da apresentação a concurso, o que não era de todo exigível. Com efeito, se o sócio da FeelViana, 

Sr. José Alberto Mendes Sampaio, tivesse concorrido por si ou conjuntamente com outras pessoas, 

ou se a FeelDouro se tivesse apresentado diretamente ao concurso, e não se estaria agora a discutir 

a legitimidade da experiência profissional dos promotores. Quanto à alegada parceria estratégica com 

o "Clube Mistral'', não foi apresentado qualquer documento comprovativo da sua existência, pelo que 
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tal alegação não pode ser atendida. De qualquer modo, ainda que estivesse comprovada a existência 

de uma parceria com a dita entidade, tal facto relevaria no âmbito do critério que tem por objeto 

justamente as parcerias (critério d)) e não neste outro âmbito da experiência do promotor. Alínea E) 

Solução Construtiva Inovadora, Eco Sustentável, que privilegie a relação com a natureza e a 

manutenção do coberto vegetal - A reclamante não se opõe às pontuações dada pelo júri neste item. 

Por esse motivo não se comentam as considerações da reclamante sobre a análise comparativa 

efetuada pelo júri do concurso, o qual, há que reconhecer, não terá certamente menos competência 

na matéria. Alínea F) Área impermeabilizada não superior a 30% da área da parcela - A reclamante 

opõe-se à pontuação atribuída pelo júri à proposta A considerando que, neste critério, apenas deveria 

ter sido pontuada a proposta B, por ser a única que prevê uma impermeabilização da área da parcela 

inferior a 30%. No entanto não demonstra esta sua afirmação e apenas argumenta, e passa a citar-

se:- A)"(. . .) que a solução construtiva de elevação das construções relativamente ao solo, em alguns 

casos cerca de 50cm, resultando numa reduzida impermeabilização do mesmo, não pode ser aferida 

de forma direta no que se refere ao seu valor". - Uma vez que não esclarece como, no seu entender, 

pode então ser aferida, temos de considerar que esta afirmação carece de demonstração e 

objetividade, não podendo por isso ser considerada válida. B)"(. .. ), tratando-se de um equipamento 

hoteleiro com uma grande quantidade de alojamentos e não meros passadiços, necessário será 

instalar infraestruturas de água, drenagem de águas residuais, climatização e energia elétrica (entre 

outros), o que implica de facto, uma muito maior impermeabilização do que o contabilizado na proposta 

A." - Ora, antes mais, importa esclarecer que, relativamente aos "bungalows" (supondo que esse é o 

principal objeto desta afirmação), ambos os projetos irão necessitar destas infraestruturas, pelo que o 

problema até se põe sobretudo na proposta B, uma vez que prevê maior número destas estruturas, e 

uma maior disseminação das mesmas pelo terreno. Relativamente aos edifícios principais, salienta-se 

que o edifício da proposta A tem mais potencial para minimizar esta questão, uma vez que, estando 

maioritariamente assente sobre estacas, mais solo pode ser libertado destas redes. Importa ainda 

referir que não se compreende porque considera a reclamante que as redes de infraestruturas 

enterradas impermeabilizam o solo, uma vez que as mesmas são recobertas por areia, mantendo-se 

por isso a sua superfície permeável (absorvente ). C)"( .. .) todos os percursos da proposta A são 



considerados permeáveis, incluindo a circulação automóvel(. .. )", enquanto "(. . .) na proposta B apenas 

estão considerados os passadiços e o estacionamento, nunca os percursos automóveis e outros. " -

Também esta afirmação não vem suportada por dados que contradigam os parâmetros apresentados 

pela proposta A. Aliás, na proposta A não se encontra qualquer menção a pavimentos impermeáveis 

nas áreas de circulação automóvel. Importa por fim referir que, independentemente da questão da 

percentagem de impermeabilização do solo, o júri reconhece que ambas as concorrentes, ao propor 

soluções de circulação e estacionamento que se cingem ao estritamente necessário, dão correta 

resposta ao enunciado do concurso. Alínea G) Parecer Prévio do Turismo de Portugal, IP - Também 

relativamente a esta questão, o júri entende que não assiste razão á alegante. Por um lado, o 

documento apresentado pela FeelViana, informação técnica com proposta de parecer favorável, foi 

considerado suficiente para o efeito que se pretende alcançar, dado que o parecer a transmitir pelo 

Instituto de Turismo de Portugal será necessariamente a reprodução daquela informação técnica. Mas 

se o júri tivesse sido tão rigoroso, no plano formal, teria então de considerar que nenhuma das 

propostas cumpre, de forma estrita, esta condição, porquanto o parecer apresentado pela Azul 

Disponível é um parecer condicionado, e não foi junta a informação técnica (que consubstancia o 

verdadeiro e próprio parecer), de modo a verificar-se se as condições impostas no mesmo poderão ter 

repercussões no âmbito da análise do projeto, obrigando a alterar a apreciação feita. O júri entendeu 

não dever ser excessivamente rigoroso, considerando que o modo como cada concorrente comprovou 

a verificação deste critério, é igualmente satisfatório. CONCLUSÃO - Pelo exposto, improcedem 

totalmente as alegações apresentadas pela concorrente Azul Disponível, Lda., pelo que o júri mantém 

a proposta de adjudicação constante do relatório preliminar, a seguir reproduzido:- Resultado da 

pontuação superior obtida e porque a sua solução 1 opção se destaca em valor arquitetónico e se 

diferencia positivamente no atual mercado, enquanto produto turístico, conseguindo uma imagem mais 

forte e distinta, bem como converge para a estratégia do município em temáticas tão distintas como a 

do mar e turismo náutico, a Comissão decide pela PROPOSTA A.". O Vereador Marques Franco 

referiu que continua a considerar que esta área devia ser garantida para usufruição 

pública e não ficar limitada a utilização de privados. O Presidente da Câmara e o 
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Vereador Luís Nobre focaram mais uma vez as vantagens da edificação de um 

equipamento 1 empreendimento desta natureza no local, considerando que o mesmo 

assume um caráter exemplar, comparativamente com os empreendimentos construídos 

na envolvente no passado, particularmente o do Minhohotel e do Luziamar. 

Esclareceram, também, que o equipamento, sendo resultado de uma iniciativa privada 

não deixa de garantir uma utilização pública e coletiva, integrada numa estratégia de 

aposta nos desportos náuticos, claramente contrária à função e natureza dos 

empreendimentos Minhohotel e Luzi.amar, função habitacional e natureza privada. 

Evidenciaram, ainda, a mah·iz ambiental e de sustentabilidade garantida pela proposta 

escolhida, e tecnicamente bem fundamentada, pela Comissão do Concurso, traduzida 

pela reduzida impermeabilização, volumetria, materiais e soluções construtivas. 

Reforçaram que a proposta selecionada garante como que a desconstrução da elevada 

massa construída no conjunto habitacional Minhohotel e empreendimento Luziamar. 

Enalteceram o caráter inovador do presente ato administrativo de concessão, assente no 

cumprimento de pressupostos 1 parâmetros qualitativos, claramente num gesto e 

vontade política, é não resultado de uma qualquer norma legal ou regulamentar, bem 

como da obtenção de pareceres de todas entidades, nomeadamente, Junta de Freguesia 

de Darque e Turismo de Portugal. A Vereadora Ilda Figueiredo manifestou novamente 

que também considera que este terreno é o último reduto de usufruição pública que 

existe no Cabedelo e devia manter-se com essa afectação acrescentando que esta obra irá 

agravar a já elevada massificação de construção existente no Cabedelo. Referiu também 

que a estratégia deveria orientar-se no sentido da reabilitação do Luziamar que poderia 



evitar a necessidade de construir mais este empreendimento turístico. O Vereador 

Eduardo Teixeira considerou também que não se pode desligar a solução do Luziamar 

do presente projecto pelas razões já referidas pela Vereadora Ilda Figueiredo. 

Acrescentou também que teve conhecinlento que a Câmara Municipal, quando este 

assunto foi pela primeira vez abordado em 2008 terá desenvolvido alguns contactos e 

designadamente terá feita a apresentação de um primeiro estudo aos membros da Junta 

de Freguesia de Darque, mas que durante este novo processo não consultou os órgãos 

locais como constatou pelo exame da acta da sessão da Assembleia de Freguesia 

realizada no dia 19 de Fevereiro. Reforçou ainda o seu entendimento dizendo que tem 

conhecimento que este terreno é efectivamente utilizado como área de piqueniques e de 

lazer vocação esta que está prevista inclusivamente no projecto aprovado pela Polis 

Litoral Norte. Chamou ainda a atenção para o que considera tratar-se de uma 

ilegalidade, que é o facto de ambas as propostas terem sido avaliadas com zero pontos 

no critério atinente ao rótulo ecológico europeu, o que demonstra que nenhuma delas 

dá garantias de cumprimento das normas europeias em matéria ambiental. Por ultimo, 

considerou muito frágil a sustentação da proposta do júri porquanto o único critério que 

serviu á escolha da empresa adjudicatária do direito de superfície foi o da experiencia 

em empreendimentos análogos, tendo de seguida, apresentado a proposta que se 

transcreve:- "PROPOSTA B- NÃO ADJUDICAÇÃO DA CONCESSÃO E PROPOSTA DE ACAMARA RECOMENDAR A 

REABILITAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO DO lUZIAMAR:- No seguimento da contestação pública 

gerada pela promoção, pela via de concessão, de um empreendimento hoteleiro em zona dunar no 

Cabedelo, que evolve moradores locais, cidadãos vianenses no geral e a organização ambientalista 
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Quercus, analisamos os vários aspetos da contestação e verificamos os seguintes pontos: -

questionamos da legítimidade de se apropriarem de um terreno público, arborizado, em zona dunar, 

frequentado por gerações de famílias para atividades de lazer; - para além dos cidadãos vianenses, 

também a Quercus põe em causa a viabilidade ambiental de um empreendimento naquele local;- o 

público, quando confrontado com a notícia, recorda com saudade o empreendimento Luziamar e 

questiona por que motivo não se promove a requalificação daquele espaço, ao invés de se destruir o 

que ainda permanece intacto. Acresce a estes pontos, o facto de que, na apreciação pela Camara dos 

projectos a concurso, a apreciação da componente ambiental/energética dos mesmos teve 

classificação nula. O que reforça ainda mais a argumentação da Quercus. Assim, face a esta reação, os 

Vereadores do PSD de Viana do Castelo contactaram o atual proprietário do Luziamar para obter o 

ponto de vista face ao anseio e sugestão pública de vários cidadãos que vai no sentido da recuperação 

daquele espaço. Desta forma, o atual proprietário, fez-nos chegar uma comunicação revelando a sua 

vontade de "recuperar a atual envolvência do Luziamar", acrescentando que a "ideia será recuperar 

o atual edifício e adicionar uma unidade hoteleira, pondo em prática o projeto inicial daquele 

emblemático espaço". Como prova desta intenção, revelaram-nos que abandonaram um projeto 

licenciado em 2009, habitacional de 78 fogos, pelo qual pagaram mais de 120.000€ de Licença da 

Construção, pois verificaram que a melhor opção, quer de marcado, quer em termos de espaço e a 

sua re levante historia, seria, de facto recuperar o empreendimento reforçando a componente 

turística. Assim, perante a argumentação da contestação pública e as indicações do proprietário do 

Luziamar, entendemos ser exigível à Camara Municipal que, pelo menos, esteja disposta a ouvir os 

cidadãos e promova conversações e todas as diligências de interesse público, no sentido de aferir da 

viabilidade de se recuperar uma importante zona degradada do concelho, aliando o potencial 

económico da vertente turística, com a preservação da natureza envolvente, algo que está claramente 

posto em causa com o projeto atual que a Camara pretende seguir.". O Presidente da Câmara 



respondeu a estas questões afirmando que a Lei foi escrupulosamente cumprida e que 

este terreno é um bem do domínio privado do Mw1icípio e não do domínio público, 

podendo assumir um qualquer uso urbano, resultado do zonamento estabelecido no 

Plano de Urbanização da Cidade, não existindo nenhuma condicionante de uma 

qualquer natureza, nomeadamente ambiental. Acrescentou que este empreendimento 

procura dar resposta à crescente procura de alojamento por praticamente de desportos 

náuticos, o que não aconteceu até hoje, logo não pode ser conseguido por qualquer outra 

forma, não se podendo confundir esta iniciativa pública com outras iniciativas privadas 

designadamente a relativa ao Luzia.mar, cujo proprietário pode até não ter interesse em 

vir de encontro, logo satisfazer necessidades deste tipo de mercado. Mais adiantou que 

o revestimento arbóreo ficará praticamente incólume. O Vereador Luís Nobre reforçou 

o esclarecimento já prestado pelo Presidente da Camara acrescentando que a avaliação 

e pontuação do critério relativo ao rotulo ecológico europeu, resulta de uma vontade 

política do executivo e não de nenhuma imposição legal, e que mais não é que o 

compromisso do promotor em evidenciar, num primeiro momento, em projeto, num 

segundo momento, na construção do edifício e num terceiro e último momento, durante 

a exploração em cumprir um conjunto de parâmetros ambientais normalizados, sendo 

um dos demais subfactores (qualitativos) claramente parametrizado no processo de 

conctrrso, logo não devendo ser sob ou sobrevalorizado nesta fase, nomeadamente por 

razões de estratégia política. Reforçou, ainda, que o critério da experiência em 

empreendimento congéneres era mais dos subfactores (qualitativos) tão importante 

como os outros, não havendo razão nenhuma para que não pudesse ser este o critério 
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distintivo das duas propostas. O Presidente da Câmara face ao teor dos documentos 

atrás transcritos pôs a votação o Relatório Final, ao qual deu a designação de Proposta 

A, que obteve o seguinte resultado:- 5 votos a favor do PS e 3 votos contra do PSD e 

CDU, e a proposta B, apresentada pelo Vereador Eduardo Teixeira que obteve o seguinte 

resultado:- 5 votos contra do PS e 2 votos a favor do PSD e 1 abstenção da CDU. A 

Câmara Municipal face ao resultado da votação deliberou aprovar a proposta A, e em 

consequência e em resultado da pontuação superior obtida e porque a sua 

solução 1 opção se destaca em valor arquitetónico e se diferencia positivamente no atual 

mercado, enquanto produto turístico, conseguindo uma imagem mais forte e distinta, 

bem como converge para a estratégia do município em temáticas tão distintas como a do 

mar e turis1no náutico, adjudicar o Direito de Superfície de Terreno do Donúnio Privado 

Municipal para Edificação e Exploração de um Empreendimento Turístico sito no 

Cabedelo, freguesia de Darque à empresa FEELVIANA - Hotelaria, Ld.ª. Esta 

deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e 

dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e 

os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. Por 

último, foi apresentada a seguinte declaração de voto:- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS 

VEREADORES DO PSD - No seguimento da contestação pública gerada pela promoção, pela via 

de concessão, de um empreendimento hoteleiro em zona dunar no Cabedelo, que envolve moradores 

locais, cidadãos vianenses no geral e a organização ambientalista Quercus, analisamos os vários 

aspetos da contestação e verificamos os seguintes pontos: - questionamos da legitimidade de se 

apropriarem de um terreno público, arborizado, em zona dunar, frequentado por gerações de famílias 



para atividades de lazer; - para além dos cidadãos vianenses, também a Quercus põe em causa a 

viabilidade ambiental de um empreendimento naquele local; - o público, quando confrontado com a 

notícia, recorda com saudade o empreendimento Luziamar e questiona porque motivo não se 

promove a requalificação daquele espaço, ao invés de se destruir o que ainda permanece intacto. 

Acresce a estes pontos, o facto de que, na apreciação pela Câmara dos projectos a concurso, a 

apreciação da componente ambiental/energética dos mesmos teve classificação nula, o que reforça 

ainda mais a argumentação da Quercus. Assim, face a esta reação, os vereadores do PSD de Viana do 

Castelo contactaram o atual proprietário do Luziamar para obter o seu ponto de vista face ao anseio 

e sugestão pública de vários cidadãos que vai no sentido da recuperação daquele espaço. Desta forma, 

o atual proprietário, fez-nos chegar uma comunicação revelando a sua vontade de "recuperar a atual 

envolvência do Luzia mar", acrescentando que a "ideia será recuperar o atual edifício e adicionar uma 

unidade hoteleira, pondo em prática o projeto inicial daquele emblemático espaço". Como prova 

desta intenção, revelam-nos que abandonaram um projeto licenciado em 2009, habitacional de 78 

fogos, pelo qual pagaram mais de 120.000€ de Licença da Construção, pois verificaram que a melhor 

opção, quer em termos de mercado, quer em termos do espaço e sua relevante história, seria, de 

facto recuperar o empreendimento, reforçando a componente turística. Assim, perante a 

argumentação da contestação pública e as indicações do proprietário do Luziamar, entendemos ser 

exigível à Câmara Municipal que, pelo menos, esteja disposta a ouvir os cidadãos e promova 

conversações e todas as diligências de interesse público, no sentido de aferir da viabilidade de se 

recuperar uma importante zona degradada do concelho, aliando o potencial económico da vertente 

turística, com a preservação da natureza envolvente, algo que está claramente posto em causa com 

o projeto atual que a Câmara pretende seguir. Como até ao momento não se equacionou a 

possibilidade de estar a duplicar infraestruturas, e por critérios ambientais (que o Júri do Concurso 

pontou com O, a presente proposta), não estão reunidas as condições necessárias para que os 
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vereadores do PSD votem favoravelmente a proposta de adjudicação apresentada, pelo que 

desaconselhamos e votamos contra.". (02) PROPOSTA DO PSD - ALTERAÇÃO DO 

REGIMENTO:- Pelo Vereador Eduardo Teixeira foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-

Regimento 
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Artigo 12 
Periodicidade das reuniões 

1. A Câmara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenalmente às segundas-feiras pelas 18 

horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Reúne também extraordinariamente, por iniciativa 

do Presidente ou após requerimento de pelo menos um terço dos respetivos membros. 

2. ( ... ) 

( ... ) 

Artigo 22 
Duração das reuniões 

Artigo 32 
Condições de Funcionamento 

12 As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser gravadas para memória futura e deverão ter 

sistema de áud io ligado, por forma a que o público presente consiga ouvir as intervenções. 

( ... ) 

( ... } 

( ... ) 

Artigo 42 
Caráter Publico das Reuniões 

Artigo 5 2 

Período antes da ordem do dia 

Artigo 62 

Declarações de Voto 

Artigo 72 

Reunião Ordinária para aprovação do Relatório de Contas 
O relatório de contas, bem como todos os documentos formais de suporte ao mesmo, deverão ser 

enviados com antecedência mínima de 1 semana antes da reunião para a sua aprovação e deverá 

nessa reunião estar presente o Revisor Oficial de Contas, bem como o responsável financeiro pelas 

contas do município de modo a poder prestar todos os esclarecimentos. 

( ... } 
Informação dos Atos 

Artigo 82 

Atas 



( ... ) 

( ... ) 

Artigo 92 
Entrada em Vigor 

O Vereador Eduardo Teixeira chamou a atenção para o facto de a Câmara Municipal 

ter conhecimento do teor da Recomendação aprovada pela Comissão de ACDLG, o 

qual foi já publicado inclusivamente no Diário da Assembleia da Republica, que vem 

reforçar os anteriores pareceres e recomendações trazidas já ao conhecimento desta 

Câmara Municipal, pedindo mais uma vez aos membros do PS que fossem sensíveis 

a estas posições e demonstrassem maior consideração pelas pessoas e autoridades 

administrativas que firmaram estas mesmas posições. Posta a votação a proposta 

apresentada pelo PSD a mesma obteve o seguinte resultado:- 5 votos contra do PS e 3 

votos a favor do PSD e CDU. Face a este resultado a Câmara Municipal deliberou 

reprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos 

contra do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, 

Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos a favor dos Vereadores Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (03) PROPOSTA DO PSD - DESLOCALIZAÇÃO 

DO HORTO MUNICIPAL/PARQUE DE ESTACIONAMENTO:- Pelo Vereador 

Marques Franco foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - DESLOCALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAUPARQUE DE 

ESTACIONAMENTO - O PSD apresentou, no Programa Eleitoral da candidatura autárquica "DAR 

VIDA A VIANA DO CASTELO", no Capítulo 4 "GESTÃO TERRITORIAL- PLANEAMENTO, ORDENAMENTO 

E URBANISMO", e em estudo específico apresentado publicamente durante o período de campanha 

eleitoral, um conjunto de propostas para disponibilização de 2400 lugares de estacionamento 

gratuitos. Um ano e meio após o acto eleitoral, e após um ano e meio de financiamento ruinoso para 
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os cofres do Município, confirma-se, lamentavelmente, como sempre afirmamos, que as medidas 

tomadas são ineficazes na resolução deste problema real dos cidadãos e das empresas vianenses, 

com reflexos também na atratividade turística, para além de insustentáveis financeiramente. O PSD 

reitera que é possível disponibilizar, com reduzido investimento, 2400 lugares de estacionamento 

gratuito, e apela ao bom senso do Executivo Municipal na mitigação deste problema, com soluções 

sustentáveis de longo prazo. Nesse sentido, o PSD propõe como uma das primeiras medidas para a 

resolução do problema de estacionamento:-. Deslocalização de serviços e refuncionalização das 

instalações do Horto Municipal (480 lugares} Serviços municipais: a deslocalizar e a rentabilizar no 

apoio à instalação de uma Quinta Pedagógica. Proposta 1: Reinstalação no Parque Ecológico Urbano 

de Viana do Castelo. Proposta 2: Reinstalação no Viveiro Municipal, com potencial de expansão para 

terrenos adjacentes, em Reserva Ecológica e Agrícola, a adquirir. No espaço libertado seria então 

possível criar estacionamento gratuito para servir os vianenses e todos os seus visitantes e nos 

espaços propostos poderão obter-se economias de escala e redução de custos de funcionamento. (a} 

Eduardo Teixeira". O Vereador Marques Franco fez a apresentação e defesa da proposta 

do PSD ressaltando as vantagens das medidas propostas. A Vereadora Ilda Figueiredo 

discordou do entendimento manifestado pelo Vereador Marque Franco considerando 

que os terrenos do horto municipal deverão ser reservados para uma futura ampliação 

do cemitério municipal que, tanto quanto sabe tem a capacidade praticamente 

esgotado, propondo a elaboração de um. estudo sobre esta mesma questão e 

inversamente propôs que a solução da falta de parqueamento gratuito na cidade fosse 

resolvida através de uma das várias formas já por si propostas. O Vereador Eduardo 

Teixeira reforçou as ideias expressas pelo Vereador Marques Franco, dizendo que a 

falta de áreas de estacionamento gratuito na cidade é um cancro que está a matar a 

cidade. Considerou que o modelo de cidade concebido pelo PS já deu provas de não 



funcionar e de ter reduzido a afluência de pessoas á cidade, sendo os números 

fornecidos pelo Vereador Luís Nobre demonstrativos de que as pessoas vem cada vez 

menos a Viana do Castelo por isso as áreas de estacionamento estão subocupadas o 

que também prova mais mna vez que a campanha de estacionamento gratuito foi um 

erro. Posta a votação a proposta apresentada pelo PSD a mesma obteve o seguinte 

resultado:- 6 votos contra do PS e CDU e 2 votos a favor do PSD. Face a este resultado 

a Câmara Municipal deliberou reprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi 

tomada por maioria com os votos contra do Presidente da Câmara e dos Vereadores 

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo 

e os votos a favor dos Vereadores Eduardo Teixeira e Marques Franco. Por último, foi 

apresentada a seguinte declaração de voto:- "O PSD continua a insistir na existência de falta 

de estacionamento na cidade. Fê-lo em plena pré e campanha eleitoral, e mais grave ainda, reincide 

no tema, socorrendo-se da frágil argumentação aduzida à altura. Ao prosseguir com a sua ideia, 

claramente desconexa com as mais elementares práticas, processos e modelos de mobilidade de 

todas as cidades à escala global, o PDS denota desorientação, e até, parece, desilusão, por não ter 

conseguido contribuir, de forma ativa, para o modelo de cidade segu ido há mais de década e meia. O 

PSD faz questão, sistematicamente, de ignorar que o nosso modelo de cidade tende para uma cidade, 

em todos os planos, sustentáve l, que passou por um processo, nunca registado na sua História, de 

melhoria da qualidade de vida da mesma, resu ltado de intervenções nas vertentes urbanística e 

ambiental, as quais contribuíram para a atratividade e competitividade que nos oferece, resultando 

num pólo urbano de excelência e referência . O PSD continua a não querer aceitar:- i. A requalificação 

urbana de forte componente e valorização ambiental; ii. A requalificação e revitalização da cidade e a 

sua multifuncionalidade; iii. A requalificação que permitiu a melhoria da qualidade do ambiente 

urbano e a valorização da presença de elementos ambientais estruturantes como são os seus jardins, 
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no qual se inclui o Horto Municipal; iv. Que as cidades à escala global, tal como em Viana do Castelo, 

materializam ações e iniciativas que visam aumentar as zonas verdes, promover áreas pedonais e 

condicionar o trânsito automóvel nas mesmas. v. Que as cidades à escala global implementam, de 

forma sistemática, tendências que favorecem as condições de trânsito pedonal, incluindo o das 

pessoas de mobilidade reduzida, que aumentam as áreas de circulação restrita, que desenham 

percursos sem obstáculos, que restringem o tráfego automóvel com recurso a parques de 

estacionamento e fomentam os transportes coletivos. Quer o PSD aceite, diria mesmo, compreenda 

ou não, é o que Viana do Castelo tem materializado, ou seja, é o modelo de cidade que disponibiliza 

aos seus concidadãos e oferece a quem a visita. Voltando à temática específica do estacionamento, 

e à proposta desconexa do PSD, o que se apreende, é uma total desorientação relativamente às mais 

elementares práticas. Parece, até, que a única intenção sólida é a de ignorar, se não vejamos, IGNORA 

que:- i. Os mais elementares princípios associados ao conceito de mobilidade sustentável, orientação 

cada vez mais presente nas políticas e estratégias territoriais da União Europeia, a qual preconiza que 

os cidadãos vivam em cidades em que a sua mobilidade aconteça com eficiência energética e 

reduzidos impactos ambientais; ii. Acima de tudo, o imperativo é conquistar a sociedade civil para 

uma nova cultura de mobilidade. Este desafio pressupõe uma profunda alteração comportamental a 

nível do cidadão individual, de grupos de cidadãos, de empresas, instituições e a adesão coletiva a 

propostas e políticas em favor de uma mobilidade sustentável; iii. O estacionamento é um 

instrumento fundamental das políticas urbanas e de mobilidade que apresenta uma enorme 

complexidade devido às diferentes dinâmicas associadas quer à sua localização (em diferentes 

sectores e área urbana da cidade, de usos diferenciados - zonas comerciais e de serviços, zonas 

residenciais, etc.) quer aos múltiplos atores envolvidos (residentes, visitantes, cargas e descargas, 

entidades, entidades gestoras, etc.); iv. Esta diversidade de situações implica a necessidade de 

implementação de políticas diferenciadas de estacionamento; v. Se por um lado as funções urbanas 

têm uma incidência direta nas necessidades de estacionamento, determinando o tipo de utilizador, o 



volume e as características das deslocações geradas, bem como a respetiva organização espacial e 

gestão, por outro, a dinâmica de estacionamento no espaço e no tempo, deve afetar a geografia das 

deslocações; vi. O estacionamento é uma componente fundamental de qualquer política de 

mobilidade devido à sua relação direta com a acessibilidade, a gestão e exploração das redes de 

circulação, a utilização e qualidade do espaço público e principalmente, enquanto elemento regulador 

da escolha modal, pelo condicionamento da acessibilidade em transporte individual; vii. A existência 

de estacionamento no local de destino da viagem e a sua gestão, nomeadamente o respetivo custo e 

a sua consideração como parte integrante do custo associado à utilização do veículo privado, devem 

ser aspetos determinantes na escolha do modo de transporte, em particular na utilização do veículo 

privado; viii. O estacionamento como elemento regulador da escolha modal desempenha, igualmente, 

um papel importante na qualidade ambiental, uma vez que permite induzir comportamentos mais ou 

menos sustentáveis; ix. O automóvel ocupa espaço quando circula, mas passa a grande parte do 

tempo imobili zado, ocupando espaço público, aliás, de todos, muitas vezes de forma abusiva; x. As 

exigências de espaço para estacionamento acontecem, muitas vezes, nos locais onde este escasseia, 

como é o caso da área central da cidade; xi. O espaço público é efetivamente um bem finito e valioso 

que deve ser partilhado por todos de forma equilibrada tendo em consideração as diferentes funções 

urbanas; xii. O estacionamento é, por todas as razões já descritas, a componente mais complexa das 

políticas de mobilidade urbana envolvendo diferentes atores, entre eles as várias categorias de 

utilizadores com necessidades e interesses muito distintos e, muitas vezes, incompatíveis; xiii. O 

paradigma é no sentido da consolidação de políticas de mobilidade mais sustentáveis e de uma 

utilização mais eficiente das infraestruturas e recursos, traduzindo o dimensionamento da oferta de 

estacionamento tendo em consideração a acessibilidade em modos de transporte mais sustentáveis 

(transporte público e modos suaves - peão e bicicleta) e a necessidade de proteger determinadas 

áreas das cidades • centros históricos, áreas monumentais, etc - consolidando as condicionantes à 

acessibilidade em transporte individual. xiv. Não tem consciência das verdadeiras necessidades de 
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estacionamento da cidade; xv. O estacionamento pago disponível dentro 1 fora o anel do CH -

representa um total: 4.728 lugares (explorados por 7 entidades distintas} _ Dentro anel CH: 2.510 

lugares (Parque Gil Eannes, Praça Liberdade, Av.ª Combatentes Marina, Mercado, Afonso Ili, 1.2 de 

Maio e Av.ª Afonso Ili), 600 lugares: Shopping - gratuito à noite a partir das 20h00, exceto feriados, 

sextas, sábados e domingos, 166 lugares, parcómetros. _Fora anel CH: 1.080 lugares (Campo d' Agonia) 

1 86 lugares (Parque junto ao Funicular) 1 286 lugares (Parque do Hospital) xvi. O estacionamento 

gratuito disponível dentro 1 fora do anel do CH - representa um total: 1.976 lugares _Dentro do anel 

CH: 900 lugares (PSD prometia 1.200) _Fora anel CH: Total: 1.076 lugares gratuitos (PDS prometia 

1.222): 62 lugares junto Escola Monserrate l 135 lugares Largo Porto Seguro l 79 lugares Campo do 

Castelo 1 116 lugares junto à Cadeia l 100 lugares Rua Fiúza Junior e Parque do Liceu l 100 lugares Rua 

Argaçosa (ténis e Pousada Juventude} l 110 lugares Rua de Límia (ténis e Pousada Juventude) l 258 

lugares Rua de Límia (Marina, junto ao edif. Polis) l 116 lugares Estradas Docas (junto Estátua Viana); 

xvii. Existe uma oferta total de estacionamento na grandeza dos 6.704 lugares (todos a uma distância 

máxima de 980m à Praça da República}; xviii. A percentagem máxima de ocupação 1 utilização dos 

espaços de estacionamento pago é de 27% e dos espaços de estacionamento gratuito é de 33%; xix. 

A capacidade de estacionamento existente na cidade, e sua periferia, resulta de um sólido Plano de 

Mobilidade para a cidade e consequente execução das ações nele estabelecidas, nomeadamente, a 

edificação do Interface de Transportes (elemento estruturante) e parques de estacionamento de 

proximidade. Pelo exposto não se compreende a proposta do PSD, uma vez a mesma não acrescentar 

valor ao modelo em prática, configurando-se, ainda, numa proposta patrimonial e ambientalmente 

reprovável, pelo que votamos contra." . AUSENCIA DE VEREADOR:- Quando os trabalhos 

iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (04) APROVAÇÃO DA 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A Câmara Municipal deliberou remeter a 

apreciação do presente ponto para a próxima reunião camarária. Esta deliberação foi 



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

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e 

Ilda Figueiredo. (05) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE 

FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA 10/2015-APOIOSÀS }UNTAS DE FREGUESIA-Nos 

termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia 

Municipal de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito da colaboração técnico-financeira que o 

Município de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as Juntas de Freguesia, propõe-se a 

atribuição de um conjunto de apoios para a execução de obras. A Câmara Municipal propõe-se 

transferir os seguintes meios financeiros para as freguesias, de acordo com o acompanhamento 

dos projetos e estimativas orçamentais relativas aos empreendimentos. As transferências de 

verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em 2015 para as freguesias serão efetuadas 

de acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços Técnicos Municipais: 

JUNTA DE FREGUESIA 
MONTANTE 

DESIGNAÇÃO ÜBRA 
NúMERODE 

(EUROS) COMPROMISSO 

UF Cardielos / Serreleis 
10.000 1~ Fase - Rua Fonte Salgueiro 2015/2500 
20.000 Requalificação Estrada S. Silvestre 2015/2501 

Areosa 4.500 Travessa S. Mamede 2015/2502 
Total 34.500 

(a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

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

Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (06) PROTOCOLO EQUIPA DE SAPADORES 

FLORESTAIS - EQUIPA SFOS - 111 :- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a 

proposta que seguidam.ente se transcreve:- "PROPOSTA - Protocolo relativo à equipa de 

sapadores florestais Equipa SF08 -111 - Os Sapadores Florestais têm funções de prevenção de 

incêndios floresta is, através de ações de silvicultura preventiva, de vigilância das áreas florestais, de 
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apoio ao combate a incêndios florestais, realização de operações de rescaldo e ações de sensibilização 

pública, desenvolvendo um trabalho essencial na defesa da floresta contra incêndios. Assim, venho 

propor que seja deliberado a celebração do protocolo infra para manutenção da equipa de sapadores 

florestais SF08 ·111, cuja área de intervenção será no Monte de Santa Luzia, Monte Galeão e outras 

áreas que justifiquem a sua intervenção. (Compromisso nº 2493). 

Protocolo relativo a Sapadores Florestais - Equipa SFOS -111 

A Associação Florestal do lima, adiante designada por AFL, NIPC 503 347 124, com sede na Rua Poço 
de Cabaços, nº 61, Feitosa, 4990·344 Ponte de Lima, representada por Joaquim Viana da Rocha e José 
Carlos Ribas Gonçalves, respetivamente Presidente e Tesoureiro da Direção; e 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, adiante designada CMVC, NIPC 506 037 258 sedeada no 
Passeio das Mordomas da Romaria 4904·877, Viana do Castelo, representada pelo seu Presidente, 
Engº José Maria Costa, 

Acordam em celebrar o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Primeira 
O presente protocolo visa dotar o concelho de Viana do Castelo com uma equipa de Sapadores 
Florestais, para o exercício das funções de prevenção de incêndios florestais, através de acções de 
silvicultura preventiva, vigilância das áreas, primeira intervenção, apoio ao combate de incêndios 
florestais e às subsequentes operações de rescaldo e sensibilização do público. 

Segunda 
É da responsabilidade da AFL a escolha e nomeação dos candidatos a sapadores florestais, devendo 
essa escolha obter o parecer favorável da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

Terceira 

1. A AFL, em colaboração com a CMVC definirá a área territorial de intervenção para a actividade dos 
sapadores florestais, sendo prioritárias: Monte de Santa Luzia, Monte Galeão e outras áreas que 
justifiquem a sua intervenção 

2. A equipa de sapadores florestais poderá exercer a sua actividade em áreas dos associados da AFL 
um dia por semana, caso seja necessário. 

3. O valor correspondente aos dias de trabalho utilizados nos termos da cláusula anterior será 
descontado no valor da comparticipação anual a pagar pela CMVC, tendo em conta o valor médio 
da jorna de 23,18€. 

Quarta 

l. A AFL coloca à disposição da respectiva equipa o transporte dos seus elementos durante os dias 
úteis da semana. Nos fins-de-semana e feriados a viatura ficará disponível sempre que ocorra uma 
situação excepcional em que se justifique a intervenção da equipa de sapadores florestais. 

2. A CMVC compromete-se a guardar a viatura e o respectivo equipamento fora do período laboral. 



Quinta 
A AFL e a CMVC devem elaborar um plano de actividades, efectuar a orientação dos trabalhos, 

. fiscalizando a realização dos mesmos. 
Sexta 

1. A CMVC, como contrapartida da actividade desenvolvida pela equipa de sapadores florestais, do 
acompanhamento técnico e serviços administrativos respectivos, comparticipará com o montante 
anual de 25.000,00 €,a entregar em duas vezes. 

2. AO CMVC compromete-se ainda a suportar os encargos com a viatura e equipamento, incluindo 
combustível e reparações assim como o seguro da viatura até ao montante de 750,00 €e o seguro 
de acidentes de trabalho até ao montante de 1.750,00 €. 

Sétima 
Os sapadores florestais deverão frequentara formação especifica relativa ao programa - Sapadores 
Florestais - ministrada pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, sempre que para tal 
sejam convocados. 

Oitava 
A AFL em colaboração com a CMVC deve elaborar e apresentar um relatório anual sobre a actividade, 
ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, até ao dia 31 de Março do ano seguinte. 

Nona 
O presente protocolo tem a duração de 1 ano, com efeitos a partir de 11 de Junho de 2015, renovável 
por igual período, caso não seja denunciado por qualquer das partes com sessenta dias de 
antecedência. 

(a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

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

Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (07) FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 

COMBINADO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES - PROPOSTA 

DOS SMSBVC:- Presente o ofício nº 2099/15, de 7 de Maio corrente dos SMSBVC, a 

remeter para aprovação a deliberação do Conselho de Administração de 24 de Abril 

findo e que seguidamente se transcreve:- "A viatura pesada afeta à Divisão de Água e Águas 

Residuais (viatura 238), atualmente em funcionamento, tem dezassete anos, 493.000 quilómetros e 

apresenta um grau elevado de degradação devido ao uso pelo que se torna imperioso a sua 

substituição. A viatura 238 cumpre funções de manutenção preventiva e curativa na limpeza e 

desobstrução de coletores e ramais prediais, da rede pública de águas residuais domésticas e pluviais 
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das 13 estações elevatórias de águas residuais domésticas existentes. É, ainda, realizado um 

detalhado plano anual de manutenção preventiva da rede de esgotos. Em face do desgaste que a 

mencionada viatura apresenta quer em termos de chassi quer em termos de superestrutura (grupos 

de aspiração, de lavagem, de e cisterna), propõe-se a sua substituição por uma viatura moderna com 

equipamentos de características semelhantes, embora adaptado a novas preocupações ambientais 

de poupança de água e combustível, incluindo a reciclagem da água e por via disso com maior 

eficiência e eficácia de funcionamento. O Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, 

propôr a aprovação do caderno de encargos e do programa de procedimento e mandar remeter os 

mesmos à Câmara Municipal para efeitos de autorização de lançamento de concurso público, com 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE). Mais deliberou, também por unanimidade, 

propor à Camara Municipal, a delegação de poderes no Conselho de Administração destes Serviços 

Municipalizados, para conduzir todas as operações do concurso, com vista à seleção da viatura 

indicada em assunto cujo preço base é de 255.000,00€ a que acresce IVA à taxa legal. Deliberou ainda 

e também por unanimidade designar o seguinte júri do procedimento: Presidente - Isabel Araújo, 

Vogal efetivo José Carlos Soares-, Vogal efetivo - Dora Amorim, Vogal suplente - Diana Cunha, Vogal 

suplente António Maria Almeida Lisboa". A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico 

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

Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, 

Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (08) NOMEAÇÃO DE 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS - PROPOSTA DOS SMSBVC:- Presente o ofício nº 

2210/15, de 15 de Maio corrente dos SMSBVC, a remeter para aprovação a deliberação 

do Conselho de Administração de 6 do mesmo mês de Maio e que seguidamente se 

transcreve:- "Em cumprimento do disposto no artigo 77Q n!? 1 e n!? 3 da Lei das Finanças 



Locais aprovada pela Lei 73/2013 de 3 de Setembro, o Conselho de Administração deliberou, 

por unanimidade, propôr que a Assembleia Municipal de Viana do Castelo sob proposta da 

Câmara Municipal se pronuncie para efeitos de nomeação, sobre a indicação da sociedade 

ADÉRITO CARDOSO, SROC, UNIPESSOAL, LDA., como auditor externo responsável pela 

certificação legal de contas dos Serviços Municipalizados. Mais se propõe que a citada 

certificação legal de contas seja feita em termos autónomos relativamente ao Município de 

Viana do Castelo". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e remeter 

a mesma à aprovação da Assembleia Municipal ao abrigo das disposições legais 

constantes da referida proposta do conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Saneamento Básico. Esta deliberação foi tomada por w1animidade 

estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida 

Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (09) 

FÉRIAS DE VERÃO 2015 - ATL' S:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - FÉRIAS DE VERÃO 2015 - Tem 

sido objetivo da Câmara Municipal proporcionar durante as férias de Verão a crianças/jovens, entre 

os 6 e os 14 anos, atividades diversas de ocupação de tempos livres. Assim sendo, em 2015 a Câmara 

Municipal pretende desenvolver o projeto "Férias de Verão 2015 -Academia Júnior", em parceria com 

o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, durante três quinzenas, entre 15 de Junho e 24 de Julho 

para 250 crianças/jovens de Viana do Castelo e 50 de Castelo do Neiva. Este projeto surge da grande 

necessidade que, nos dias de hoje, se coloca aos Pais e Encarregados de Educação em procurar um 

local onde colocar os seus filhos, durante os seus períodos de férias, enquanto estes vão cumprir as 

suas obrigações nos mais diversos locais de traba lho, em especial à comunidade do concelho de Viana 

do Castelo, aumentando-se assim este ano a duração do mesmo por mais uma quinzena. O valor da 
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inscrição será de€ 75 por quinzena, podendo cada participante inscrever-se numa ou mais quinzenas. 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, ciente das dificuldades socioeconómicas de alguns 

agregados familiares, propõe-se apoiar com 25% do valor da inscrição, aos alunos com escalão A 

atribuído no presente ano escolar e um desconto de 15% às famílias na inscrição do 2º filho e 

seguintes. (a) Vítor Lemos.". A Vereadora Ilda Figueiredo propôs que fosse aumentado o 

montante do apoio financeiro concedido pelo Município de modo que ninguém deixe 

de participar nas Ferias de Verão por falta de recursos económicos. O Presidente da 

Câmara esclareceu que os serviços sociais municipais irão acompanhar todas as 

situações, de forma que sendo detectadas situações de carência económica tomarão as 

medidas ajustadas a garantir a participação de todos os que manifestarem essa intenção. 

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

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

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e 

Ilda Figueiredo. (10) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CHAFÉ - DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CHAFÉ -

UTILIDADE PÚBLICA -A Associação Desportiva de Chafé foi fundada a 16 de Janeiro de 1987 com o 

intuito de promover e desenvolver a prática desportiva nomeadamente o Futebol. Ao longo destes 28 

anos de profícua actividade, tem organizado e participado em variadíssimas competições de Futebol 

quer de futebol sénior, quer essencialmente do futebol de formação. O intenso trabalho com os 

jovens atletas da Vila de Chafé e localidades adjacentes, têm permitido que centenas de crianças e 

jovens pratiquem desporto, sendo mesmo a única via na freguesia p<ira a prática desportiva. Deste a 

sua origem, a Associação Desportiva de Chafé, tem colaborado com as mais diversas colectividades 



(locais, nacionais e internacionais), na dinamização de acções desportivas. É inegavelmente uma peça 

primordial no desenvolvimento de Vila de Chafé, com a sua acção contínua em prol dos seus 

habitantes. Tem sido objectivo desta colectividade, dotar a mesma de infra-estruturas desportivas, 

assim, no ano da sua fundação, adquiriram os terrenos para implantar o campo de futebol que ocorreu 

em 1993. Em 2002, inauguraram os balneários e acessibilidade ao complexo desportivo. Em 2013, 

finalizaram os arranjos exteriores, construíram a sede, o bar e ampliaram os balneários. Neste ano de 

2015, estão a colocar um piso sintético no campo de jogos. Por estas razões, a Associação Desportiva 

de Chafé merece o estímulo e grato apoio de todos os Vianenses. Assim, proponho se dê parecer 

positivo à Associação Desportiva de Chafé, para a candidatura ao Estatuto de Utilidade Pública tendo 

por base o Decreto-lei n2 460/77 de 7 de Novembro. (a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal 

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por w1aiumidade 

estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida 

Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. ( 11) POSTO 

DE CORTE DE ALTA TENSÃO A INTEGRAR A RESP, PARA REFORÇO E 

MELHORIA DA QUALIDADE DE SERVIÇO DA RND NO CONCELHO - PO N. 0 

17/14- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:-

Presente o processo indicado em título foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:-" OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "LICENCIAMENTO DE POSTO DE CORTE DE DEOCRISTE" - PO N.217/14 

- EDP, DISTRIBUIÇÃO, S.A. - SÍTIO DA CARPIDA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SUBPORTELA, OEOCRISTE E PORTELA SUSÃ, 

CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO OE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

A requerente através do requerimento n.2 1922-A/15, de 7 de abril de 2015, solicita o 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL para a operação urbanística de "edificação 

para o estabelecimento de um Posto de Corte de Alta Tensão a integrar a Rede Elétrica de Serviço 

Público (RESP), destinado ao reforço e melhoria da qualidade de serviço da Rede Nacional de 
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Distribuição de Energia Elétrico em Alto Tensão e Médio Tensão (RND) no área o Concelho" - PO n.º 

17/14. A Requerente é concessionária, por concessão do Estado, da exploração da RND, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, republicado pelo 

Decreto-lei n.º 215-A/2012, de 8 de outubro, e do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro. A concessão é exercida em regime de 

serviço público e em exclusivo e a RND integra as instalações da RESP que são consideradas para todos 

os efeitos de utilidade pública, nos termos do Artigo 12.º, n.º 1, do supracitado Decreto-Lei n.º 

29/2006. No Instrumento de Gestão Territorial {IGT) em vigor para o local - Plano Diretor Municipal 

(PDM) - o mesmo classifica o espaço como "Solo Rural - Espaços Agrícolas", no Planta de 

Ordenamento, e "Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza/ Reserva Agrícola Nacional 

- RAN", na Planta de Condicionantes. Na disposição regulamentar do PDM, nomeadamente no seu 

art.2 1s.2, as intervenções ficam pendentes da declaração de Reconhecimento de Interesse Público 

Municipal, bem como dos pareceres vinculativos das entidades em função da matéria. A requerente 

já obteve parecer favorável relativo à Utilização Não Agrícola de Solos da RAN, emitido pela Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte. Assim, proponho à Câmara Municipal que a mesma 

declare o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.". A 

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

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

Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda 

Figueiredo. (12) CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE S. ROMÃO DO 

NEIVA- CONSTITUIÇÃO DE LOTES DE TERRENO:- PeloPresidentedaCâmarafoi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - CRUZ 

VERMELHA PORTUGUESA - NUCLEO DE S. ROMÃO DE NEIVA - CONSTITUIÇÃO DE 

LOTE DE TERRENO - A Camara Municipal de Viana do Castelo, por deliberação tomada na Reunião 



realizada no dia 29 de Março de 2006, aprovou a constituição de dois lotes de terreno, em que 

subdividiu a área anteriormente ocupada por uma sub-estação elétrica da E.D.P. e que era propriedade 

daquela. Posteriormente o Núcleo de S. Romão de Neiva, da Cruz Vermelha Portuguesa, veio manifestar 

interesse em deslocalizar as suas actuais instalações para a referida àrea de terreno, para cuja 

implantação se torna necessário reformular o aludido loteamento, alterando áreas e configurações dos 

dois lotes já criados. Nestes termos, e de modo a permitir a execução da deliberação tomada na reunião 

de 18 de Junho de 2010 (Cedência de parcela de terreno para o núcleo de S. Romão de Neiva da Cruz 

Vermelha), proponho a alteração da deliberação de 29 de Março de 2006 nos termos seguintes:- "A 

Câmara Municipal deliberou, nos termos do disposto no artigo 7° do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, constituir os seguintes lotes de terreno destinados a construção urbana, 

para fins industriais/ comerciais, sito na Zona Industrial de Viana do Castelo, freguesia de 

Neiva, concelho de Viana do Castelo:- 1) Lote de terreno com a área de 2.915,00 rn2, a 

confrontar de Norte e Nascente com Solirnauto, de Sul com arruamento e terreno do 

Município de Viana do Castelo e de Poente com arruamento, o qual é constituído pelas 

parcelas de terreno, adiante indicadas, a desanexar dos prédios rústicos que respectivarnente 

lhe vão indicados, todas situadas na referida freguesia de Neiva: a) Parcela de terreno, a 

destacar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o 

número 440 da freguesia de Neiva, e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 

664; b) Parcela de terreno, a destacar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Viana do Castelo sob o número 441 da freguesia de Neiva, inscrito na respectiva matriz 

predial urbana sob o artigo 659; c) Parcela de terreno, a destacar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o número 86.610, a folhas 9 do Livro 

B-220 da freguesia de Neiva, inscrito na respectiva mah·iz predial rústica sob o artigo 626. 2) 

Lote de terreno com a área de 2.500,00 m2, a confrontar de Norte com terreno do Município 
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de Viana do Castelo de Sul e Nascente com arruamento e de Poente com Malgauto, o qual é a 

destacar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o 

número 441 da freguesia de Neiva, e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 

659; A aprovação da constituição dos presentes lotes de terreno está de acordo com o previsto 

no Plano Director Municipal e não carece da execução de obras de urbanização.". (a) José 

Maria Costa.". A Câmara Mmúcipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

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

Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda 

Figueiredo. (13) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - INFORMAÇÃO:- Relativamente 

ao assunto indicado em título foi apresentada a informação que seguidamente se 

transcreve:-

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE VIANA DO CASTELO- Informação 

A apresentação de propostas ao Orçamento Participativo de Viana do Castelo iniciou-se no 

dia 15 de Dezembro de 2014 e decorreu até 31 de janeiro de 2015. 

Esta fase decorreu durante um mês e meio, tendo a autarquia realizado duas sessões públicas 

de esclarecimento e recebido um elevado número de contactos presenciais, telefónicos e por 

email de cidadãos interessados em participar. 

No total foram apresentadas 39 propostas, das quais os proponentes identificaram 15 da área 

da Cultura e 24 da Ação Social. 

A fase que se seguiu foi a Análise Técnica que decorreu até ao dia 22 de Março, durante a 

qual os serviços municipais validaram as propostas que cumpriram os requisitos obrigatórios 

previstos no Regulamento e Normas de Participação definidas para esta primeira edição. 

Durante o período da Análise Técnica, realizaram-se algumas reuniões preparatórias com 

proponentes das propostas que necessitaram de mais esclarecimentos, tendo a equipa 

técnica do OP e os técnicos dos serviços camarários competentes, em função da natureza e 



características da proposta, considerado elegíveis 14 propostas, embora, pela sua 

similaridade, cinco delas foram fundidas numa só, resultando assim em 10 propostas no total. 

Das 10 propostas adaptadas a projeto, 5 incluem-se na área da Ação Social e 5 na área da 

Cultura. 

Apresentam-se em seguida as propostas, segundo ordem cronológica de submissão: 

Cultura >Sala de Autoformação 

Consiste na disponibilização de uma sala de estudo na Biblioteca Municipal, inicialmente para 

4 utilizadores e equipada com 3 computadores, com acesso à internet sem limite de tráfego 

e sem restrições de tempo, para as pessoas poderem aceder à formação na modalidade de 

e-learning. O custo da inscrição nos cursos e-learning ficará por conta do utilizador. 

Proposta nº 1 1 Proponente: João da Silva Vila Verde 1 Data Submissão: 09-01-2015 

ORÇAMENTO 1 10.000€ 

Ação Social > Viana: Vamos Ativar a Esperança 

Resposta social para desempregados qualificados em diferentes áreas (construção civil, 

jardinagem, carpintaria, limpezas, etc.), que são integrados numa bolsa municipal de 

profissionais, para manter ativas as suas competências durante o período de desemprego, 

resolvendo problemas domésticos ocasionais a idosos e/ou pessoas com algum tipo de 

limitação física ou de baixos recursos económicos. 

Proposta nº 7 1 Proponente: Manuel de Sousa 1 Data Submissão: 23-01-2015 

ORÇAMENTO 1 30.000€ 

Cultura > Itinerário Turístico-Religioso de Viana a Trento - Uma Visitação "Bartolomeana" 

Consiste na criação de um itinerário turístico-religioso desenvolvido a partir do Convento de 

São Domingos, assente nos recursos religiosos, culturais e patrimoniais dada a enorme 

diversidade de sítios relacionados com a atividade pastoral, nomeadamente as visitações do 

Frei Bartolomeu dos Mártires. 

Proposta nº 12 1 Proponente: Vítor Manuel da Silva 1 Data Submissão: 28-01-2015 
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ORÇAMENTO 1 5.000€ 

Ação Social > Projeto Espaço+ 

Resposta social para colmatar as dificuldades existentes ao nível da ocupação de tempos 

livres para crianças e jovens com necessidades educativas especiais (NEE's), minimizando o 

impacto da deficiência nestas famílias. 

Proposta n2 13 1 Proposta elegível embora a sua implementação dependa do 

estabelecimento de parceria entre o Município e as IPSS's da área da deficiência, sob pena de 

o orçamento ultrapassar o valor previsto em regulamento para cada projeto. 

Proponente: Maria João Fernandes de Carvalho 1 Data Submissão: 29-01-2015 

ORÇAMENTO 1 33.000€ 

Ação Social> Espaço Interativo Sénior 

Local onde são prestados diversos serviços de apoio à população sénior de Viana do Castelo, 

reunindo num mesmo espaço várias áreas e serviços. A proposta passa pela criação de um 

"front office" dos projetos dirigidos à geração sénior e de um local onde se pretende 

centralizar toda a informação que possa interessar a esta faixa da população (atividades, 

serviços de apoio existentes no concelho, etc.). 

Proposta nQ 15 1 Proponente: Tiago da Cunha Martins 1 Data Submissão: 30-01-2015 

ORÇAMENTO 1 45.000€ 

Cultura > Oficina dos Saberes 

Espaço para o qual será possível convidar os artesãos, grupos etnográficos, associações 

culturais e sociais, em parceria com os Museus: do Traje, de Artes Decorativas, Casa dos 

Nichos e outros espaços museológicos, a participarem em atividades programadas que 

promovam os costumes e tradições vianenses. 

Proposta n2 26 1 Proponente: Filomena Teresa dei Rio 1 Data Submissão: 31-01-2015 

ORÇAMENTO 1 5.000€ 

Cultura > Promoção da leitura 



Projeto de Promoção da Leitura - Palavra Poética, Arte de Encantar e Criar, tendo como 

destinatários crianças e jovens colocados em instituições de acolhimento temporário ou 

permanente, promovendo a formação da sensibilidade literária, artística, estética e lúdica. 

Proposta nº 27 1 Proponente: Carla Granja 1 Data Submissão: 31-01-2015 

ORÇAMENTO 1 7.000€ 

Cultura > M e Duas Salas - Mercado Municipal de Viana do Castelo 

Dispondo o Mercado Municipal de uma área ampla por explorar na parte superior, propõe

se a reabilitação do espaço para que os munícipes possam usufruir do local. Esta proposta 

baseia-se na construção/adaptação de duas salas interligadas, na pintura das bancadas e dos 

painéis decorativos, e na disponibilização de internet no mercado. 

Proposta nº 33 1 Proponente: Rodrigo Melo 1 Data Submissão: 31-01-2015 

ORÇAMENTO 1 30.000€ 

Ação Social > Intercâmbio de Idosos entre Freguesias 

Centra-se num intercâmbio entre idosos de diferentes local idades, podendo ficar em famílias 

de acolhimento durante um fim-de-semana, sendo necessário o apoio de várias entidades, 

designadamente câmaras municipais, juntas de freguesia, centros paroquiais e IPSS's. 

Proposta nº 37 1 Proponente: Maria da Glória Coelho 1 Data Submissão: 31-01-2015 

ORÇAMENTO 1 22.500€ 

Ação Social > Hortas Comunitárias 

O propósito deste projeto é implementar uma horta urbana de caráter socia l, permit indo o 

acesso a um espaço, meios e aconselhamento agrícola, para a rea lização de um projeto 

pessoal de agricultura tradicional e até biológica, caso o utilizador o pretenda. Este projeto é 

o resu ltado da fusão de 5 propostas: 

Proposta nº 4 1 Hortas Sociais (Biológicas) 

Proposta nº 24 I Projeto Agricultura Biológica, um princípio nos princípios 

Proposta nº 30 1 Hortas Comunitárias 
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Proposta nº 35 1 Horta Urbana Comunitária 

0~ 
Proposta nº 39 1 Hortas Biológicas Comunitárias 

Proponente: Vários proponentes 1 Data Submissão: 18-01-2015 

ORÇAMENTO 1 45.000€ 

Entre o dia 23 de março e o dia 30 de março decorreu a fase de Reclamações, durante a 

qual apenas se registou uma reclamação, que obteve resposta fundamentada por parte dos 

serviços jurídicos da autarquia no dia 18 de março. 

No dia 9 de abril, a Câmara Municipal de Viana do Castelo apresentou, em sessão pública, 

os 10 projetos selecionados de entre os 39 admitidos na primeira edição do Orçamento 

Participativo. 

A fase de Votação decorreu de 12 de abril a 14 de maio, onde se realizaram três "Assembleias 

de Voto" nas instalações da Junta da União de Freguesias de Viana do Castelo, 

nomeadamente em Monserrate no dia 6 de maio, em Sta. Maria Maior no dia 7 de maio e na 

Meadela no dia 8 de maio, permitindo assim a participação de todas as pessoas que não 

dominem as tecnologias de informação. 

Foram registados 403 votos no total, atribuídos da seguinte forma: 

12 Cultura > Itinerário Turístico-Religioso de Viana a Trento - 145 Votos 

22 Ação Social> Espaço Interativo Sénior - 64 Votos 

32 Ação Social> Hortas Comunitárias - 45 Votos 

42 Cultura >Oficina dos Saberes - 37 Votos 

52 Cultura > M e Duas Salas - Mercado Municipal de Viana do Castelo - 27 Votos 

62 Ação Social> Viana: Vamos Ativar a Esperança - 26 Votos 

72 Cultura >Sala de Autoformação - 13 Votos 

82 Ação Social > Projeto Espaço+ - 19 Votos 

92 Cultura > Projeto de Promoção da Leitura - 18 Votos 

102 Ação Social> Intercâmbio de Idosos entre Freguesias - 9 Votos 



Atendendo ao montante global de 250.000€, atribuído nesta primeira edição do Orçamento 

Participativo de Viana do Castelo, e considerando a estimativa orçamental prevista para cada 

projeto, será possível considerar a realização da totalidade dos 10 projetos contemplados, 

dado que o somatório dos valores é de 232.500€, não ultrapassando nenhum dos projetos o 

valor máximo de 50.000€, previsto em Regulamento e Normas de Participação. 

A apresentação dos projetos vencedores deverá realizar-se até ao dia 31 de maio." 

A Vereadora Ilda Figueiredo alertou para a fraca participação da população em geral 

que considerou dar-lhe razão quando discordou do lançamento deste projecto, 

acrescentado que qualquer junta de freguesia do concelho teve uma participação 

eleitoral superior a esta. O Vereador Marques Franco considerou por sua vez que esta 

foi wna experiencia muito valida e não estranha a fraca participação pelo facto de ter 

sido o primeiro ano em que se implementou o orçamento participativo. Esta deliberação 

foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Cân1ara e os Vereadores 

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e 

Ilda Figueiredo. (14) PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ARAÚJO 

SOARES:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que 

seguidamente se h·anscreve:- "PROPOSTA -PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ARAÚJO 

SOARES - O Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo acolhe presentemente a 

exposição "Araújo Soares: Um Homem, Uma Vida'', que constitui uma homenagem da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo ao pintor vianense, falecido em 2007, e que inclui os 

seus últimos trabalhos integrados no acervo da família do artista. Deste modo, propõe-se a 

aquisição de um dos quadros que retrata os costumes e tradições do Minho, à sua filha, 

Daniela Soares, no valor de 800,00€ (Compromisso Financeiro n.2 2015/2516). (a) Maria José 

Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 
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deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os 

Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (15) APOIO À BANDA MUSICAL VELHA DE 

BARROSELAS - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SEDE:- Pela Vereadora Maria 

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

• APOIO À BANDA MUSICAL VELHA DE BARROSELAS: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SEDE • A 

antiga escola do Sião, situada em Barroselas, sofreu uma profunda requalificação a fim de 

ser preparada para acolher condignamente a Banda Musical Velha de Barroselas, que está 

a comemorar 150 anos de existência. Para equipar estas instalações com mobiliário 

adequado à função, propõe-se atribuir à Banda Musical Velha de Barroselas o apoio 

específico de 5.500,00€ (Compromisso Financeiro n.º 2015/2517). (a) Maria José Guerreiro.". 

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

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

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e 

Ilda Figueiredo. (16) PROTOCOLOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

BANDAS MUSICAIS DO CONCELHO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS:- Pela 

Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - PROTOCOLOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL: BANDAS MUSICAIS DO 

CONCELHO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS - o Município de Viana do Castelo tem feito uma 

clara aposta no ensino da música, quer através do apoio às escolas de música do concelho, 

quer na implementação da prática de expressão musical no ensino pré-escolar, quer ainda 

no apoio às Bandas Filarmónicas do concelho. Deste modo, estabelecem-se os seguintes 



Protocolos de Desenvolvimento com as Bandas de Música do concelho de Viana do Castelo, 

Banda Musical Velha de Barroselas, Banda Escuteiros de Barroselas, de 150 e 80 anos de 

existência, e com a Filarmónica do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha, Banda 

que completou cinco anos de atividade. 

Entidade 
Subsídio 

Prestação Mensal 
Ações de Fruição 

Anual Pública 

400,00€ 
3 concertos na cidade 

Banda Escuteiros de Barroselas 4.800,00€ CF n.!! 2015/2207 (473,33€ /cada) 
CF n.2 2015/2215 

400,00€ 
3 concertos na cidade 

Banda Musical Velha de Barroselas 4.800,00€ (473,33€ /cada) 
CF n.9 2015/2206 

CF n.2 2015/2216 

Filarmónica do Centro Social e 400,00€ 
3 concertos na cidade 

Paroquial de Vila Nova de Anha 4.800,00€ 
CF n.2 2015/2511 (473,33€ /cada) 

CF n.2 2015/2512 

(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. 

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

e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (17) ADENDA AO PROTOCOLO UNILEVER:- A 

Câmara Municipal deliberou retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. Esta 

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

Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (18) APROVAÇÃO DE TOPONÍMIA - UNIÃO 

FREGUESIAS VIANA DO CASTELO - PRAÇA DO EIXO ATLÂNTICO:- Pela 

Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA- Novo TOPÓNIMO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE V IANA DO CASTELO - PRAÇA DO EtXO ATLÂNTICO -

O Município de Viana do Castelo integra a rede de municípios constituintes do Eixo Atlântico, 

entidade transfronteiriça que tem desenvolvido um excelente trabalho na promoção da 

identidade e na preservação da cultura do Noroeste Peninsular, para além da promoção do 

potencial turístico desta região, como o atesta a realização da Feira de Turismo Expecidades, 



~ 
1 

que, em junho de 2015, se realizará em Viana do Castelo. Como reconhecimento deste 

esforço de articulação e cooperação, propõe-se a atribuição do topónimo de Praça do Eixo 

Atlântico à rotunda que tem as seguintes confrontações: 

- Norte: Avenida dos Combatentes 

- Sul: Praça da Liberdade 

- Nascente: Alameda 5 de Outubro 

- Poente: Alameda João Alves Cerqueira 

alterando as confrontações anteriores, da seguinte forma: 

- Avenida dos Combatentes: passa a confrontar a sul com Praça do Eixo Atlântico; 

- Praça da Liberdade: passa a confrontar a norte com Praça do Eixo Atlântico; 

- Alameda João Alves Cerqueira: passa a confrontar a nascente com Praça do Eixo 
Atlântico; 

- Alameda 5 de Outubro: passa a confrontar a poente com Praça do Eixo Atlântico. 

(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e ao 

abrigo da competência prevista na alínea ss) do número 1 do artigo 33° da Lei 75/2013, de 12 

de Setembro, aprovar a atribuição da seguinte designação toponímica na União de Freguesias 

da Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela:-

Q Praça do Eixo Atlântico, à rotunda que tem as seguintes confrontações: 

- Norte: Avenida dos Combatentes 

- Sul: Praça da Liberdade 

- Nascente: Alameda 5 de Outubro 

- Poente: Alameda João Alves Cerqueira 

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

e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

MarquesFrancoeildaFigueiredo. (19) APROVAÇÃO DE TOPONÍMIA- FREGUESIA 

DE SANTA MARTA DE PORTUZELO:- Presente o ofício nº 52, de 12 de Maio, Junta 

de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, a remeter para aprovação, proposta de 

atribuição de toponímia a arruamentos da referida freguesia, e que foi aprovado em 



27 de Abril de 2014, pela Assembleia de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, tendo 

sido a este propósito apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

PROPOSTA - Novo TOPÓNlMO - FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO - A 

documentação anexa está de acordo com o estabelecido no Regulamento de 

Toponímia do concelho de Viana do Castelo, pelo que proponho a aprovação do 

referido topónimo. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar 

a transcrita proposta e ao abrigo da competência prevista na alínea ss) do número 1 

do artigo 33° da Lei 75/ 2013, de 12 de Setembro, aprovar a atribuição das seguintes 

designações toponímicas todas situadas no lugar de Fonte Grossa:-

DESIGNAÇÃO TOPONÍMICA INICIO FIM 

Rua Manuel de Samonde Rua da Fábrica Rua 1° de Maio 

Rua Álvaro Sales Gomes Rua Manuel de Samonde Rua 1° de Maio 

Rua João Duro Rua Álvaro Sales Gomes Sem saída 

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

e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (20) APROVAÇÃO DE TOPONÍMIA - FREGUESIA 

DE AL V ARÃES :- Presente um email da Junta de Freguesia de Alvarães, remetido em 

19 de Julho de 2014, a remeter para aprovação, proposta de atribuição de toponímia a 

arruamentos da referida freguesia, e que foi aprovado em 17 de Abril de 2014, pela 

Assembleia de Freguesia de Alvarães, tendo sido a este propósito apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:- PROPOSTA - Novo TOPÓNIMO -

FREGUESIA DE ALVARÃES - A documentação anexa está de acordo com o estabelecido 

no Regulamento de Top01úmia do concelho de Viana do Castelo, pelo que proponho 

a aprovação do referido topónimo. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal 
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deliberou aprovar a transcrita proposta e ao abrigo da competência prevista na alínea 

ss) do número 1 do artigo 33° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a atribuição 

das seguintes designações toponímicas:-

DESIGNAÇÃO TOPONÍMICA INICIO FIM 

Rua Marques Júnior (deputado) Rua da Igreja Rua da Igreja 

Rua Eng. Celso Rodrigues (Eng.)* Rua Estrada Nacional 103 Rua Estrada Nacional 103 

• O topónimo "Rua Celso Rodrigues (Eng.)" substitui a designação de "Rua M", a qual foi atribuída na 
reunião camarária de 2 de Abril de 2013 

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

e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

MarquesFrancoelldaFigueiredo. (21) AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO GLOBAL DE 

SOFTWARE, MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO - PARECER PRÉVIO:- Presente o 

processo indicado em título do qual consta a informação e proposta que seguidamente 

se transcrevem:- "INFORMAÇÃO - Para efeitos do disposto no nº S, nº 6 e no nº 12 do artigo 75º 

da Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei nº 82-B/14, de 31 de Dezembro), e tendo em atenção 

a informação prestada pela Directora de Departamento de Ordenamento do Território e Ambiente, 

Arq. Isabel Rodrigues, em 13 de maio de 2015 e o despacho do Sr. Presidente de 20 do mesmo mês, 

relativa à abertura do procedimento por ajuste directo de "Prestação de serviços para licenciamento 

global de software, manutenção e formação", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara 

(Proc. 70/ A2/2015). Este ajuste direto é feito ao abrigo da alínea e), do nº 1 do artigo 24º do Código 

da contratação Pública (critérios materiais). O valor total do contrato para três anos é de €102.658,75, 

com IVA incluído, o qual foi sujeito a redução remuneratória, conforme nº 1 do artigo 75º da Lei nº 

82-B/2014, de 31 de dezembro. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, 

conforme proposta de cabimento nº 1833 anexa, no valor de €34.219,58, com IVA incluído. (a) Olimpia 



Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 

6° do Decreto-Lei nº 209/ 2009, de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e 

nº 12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/ 2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente celebração do contrato por ajuste directo, nos termos 

constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida 

Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (22) 

AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA A LIMPEZA DAS CASAS DE BANHO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL -

PARECER PRÉVIO:- Presente o processo indicado em título do qual consta a 

informação e proposta que seguidamente se transcrevem:- "INFORMAÇÃO - Para efeitos 

do disposto no nº 5, n2 6 e no n2 12 do artigo 752 da Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei n2 

82-B/14, de 31 de Dezembro), e tendo em atenção a informação prestada pela Chefe de Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, Dra. Hirondina Machado, em 18 de maio de 2015 e o 

despacho do Sr. Presidente de 20 do mesmo mês, relativa à renovação do contrato de "Prestação de 

serviços para limpeza das casas de banho do Cemitério Municipal", deverá o mesmo ser submetido a 

reunião de Câmara (Proc. 93/A2/2015). Tem cabimento orçamental conforme proposta de cabimento 

n2 1838 anexa, no valor de €2.550,23, com IVA incluído, e foi sujeito a redução remuneratória, 

conforme n2 1en210 do artigo 752 da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro. (a) Olimpia Ribeiro.". A 

Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5enº12 

do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável 

relativamente à renovação do contrato por ajuste directo, nos termos constantes da 
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transcrita informação. Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes 

o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, 

Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (23) AJUSTE DIRECTO 

PARA A ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO 

DE ANÁLISES CLINICAS - PARECER PRÉVIO:- Presente o processo indicado em 

título do qual consta a informação e proposta que seguidamente se transcrevem:

"INFORMAÇÃO - Para efeitos do disposto no n!! 5, n!! 6 e no n!! 12 do artigo 75º da Lei do Orçamento 

de Estado para 2015 (Lei n!! 82-B/14, de 31 de Dezembro), e tendo em atenção o despacho do Sr. 

Presidente de 25 de maio do ano corrente, relativa à abertura do procedimento de "Prestação de 

serviços para realização de análises clinicas", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara 

(Proc. 67/A2/2015). Tem cabimento orçamental conforme proposta de cabimento n!! 1875 anexa, no 

valor de €11.815,26, com IVA incluído, e foi sujeito a segunda redução remuneratória, tendo em 

atenção o disposto no n!! 10 do artigo 75!! da Lei do Orçamento de Estado para 2015. (a) Olimpia 

Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 

6° do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e 

nº 12 do artigo 75°, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente celebração do contrato por ajuste directo, nos termos 

constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida 

Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (24) 

AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM 

REGIME DE TAREFA, PARA APOIO NA OFICINA AUTO - PARECER PRÉVIO:-

Presente o processo indicado em título do qual consta a informação e proposta que 



seguidamente se transcrevem:- "INFORMAÇÃO - Para efeitos do disposto no nº 5, nº 6 e no nº 

12 do artigo 75º da Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei nº 82-B/14, de 31 de Dezembro), e 

tendo em atenção a proposta do Sr. Vereador do Planeamento Urbano, Gestão Urbanística, 

Desenvolvimento Economico e Mobilidade (Transito e Transportes), Arq. Luís Nobre, datado de 22 de 

maio corrente e o despacho do Sr. Presidente da Câmara do mesmo dia, relativa à abertura do 

procedimento de "Prestação de serviços em regime de tarefa, para apoio na oficina auto, deverá o 

mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 71/ A2/2015). Tem cabimento orçamental conforme 

proposta de cabimento nº 1863 anexa, no valor de €14.760, com IVA incluído, e não foi sujeito a 

redução remuneratória, - 1º serviço de 2015. (a) Isabel Trigo.". A Câm.ara Municipal deliberou 

nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

Setembro conjugado com o disposto no nº 5enº12 do artigo 75°, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato 

por ajuste directo, nos termos constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi 

tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores 

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e 

a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (25) CONTRATO DE INVESTIMENTO 

"SERRALHARIA MIRANDA", DE JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA MIRANDA -

RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 

35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o contrato de investimento 

celebrado em 12 de Novembro findo com José Alberto Teixeira Miranda, de acordo 

com o regime de incentivos ao acolhimento empresarial e turístico e pelo qual isentou 

do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento do processo de obras nº 112/14, 

no valor de 1.297,30€. Esta deliberação foi tomada por w1animidade estando presentes 



Quinta-feira, 28 de maio de 2015 

-27-

o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, 

Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo. (26) CONTRA TO DE INVESTIMENTO 

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS QUINTA DO CARVALHO, LDA 

RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 

35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o contrato de investimento 

celebrado em 12 de Novembro findo com a empresa Empreendimentos hoteleiros 

quinta do Carvalho, Lda., de acordo com o regime de incentivos ao acolhimento 

empresarial e turístico e pelo qual isentou do pagamento das taxas devidas pelo 

licenciamento do processo de obras nº 52/84, no valor de 27.984,92€. Esta deliberação 

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

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e 

Ilda Figueiredo. AUSENCIA DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto 

ausentou-se o Vereador Marques Franco. (27) ACORDOS COLECTIVOS DE 

ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA - ACEEP - MOÇÃO:- Pela Vereadora Ilda 

Figueiredo foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "MoçAo: 

ACORDOS COLECTIVOS DE ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA (ACEEP) - Mais de um ano 

volvido sobre a celebração de Acordo Colectivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) entre o 

Município de Viana do Castelo e as organizações sindicais representativas dos trabalhadores, nos 

quais foi fixado o período normal de trabalho em 35 horas semanais, a Secretaria de Estado da 

Administração Pública (SEAP) REMETEU, em finais de Março passado, à Câmara Municipal de Viana 

do Castelo, um documento em que pretende impor um conjunto de critérios cumulativos balizadores 

da sua intervenção negocial no âmbito da celebração de ACEEP, particularmente em matéria de 

período normal de trabalho (PNT). A CMVC contesta que os acordos em causa tivessem, 



obrigatoriamente, de ser outorgados por um representante não eleito do Governo e que a decisão de 

recusa de depósito dos ACEEP tivesse, inequivocamente, por base a concepção de supremacia do 

Poder Central sobre o poder local, constituindo uma prática limitativa ou restritiva da autonomia do 

Poder Local Democrático. Para esta autarquia, os critérios, cumu lativos agora comunicados aos 

Municípios, constituem flagrante infracção dos dispositivos legais e constitucionais. Assim, seja pelo 

seu conteúdo, pelo entendimento que deixa transparecer sobre a dimensão autonómica do Poder 

Local Democrático e o seu papel no quadro politico-constitucional vigente, pela /1 tábua rasa /1 que 

pretende fazer sobre o percurso que, em matéria de negociação colectiva, foi realizado nos inícios de 

2014 pelo Município de Viana do Castelo, pelos sindicatos e pelos trabalhadores, seja ainda pela forma 

como pretende esquecer as posições que, de forma clara e peremptória, foram, sobre esta matéria, 

assumidas pela autarquia e, entre outros, pelo Provedor de Justiça e, em Abril último, pelo Tribunal 

Administrativo do Circulo de Lisboa, o documento em causa é inaceitável para esta Câmara Municipal, 

uma vez que as competências do Presidente da Câmara estão bem definidas e elencadas no art.º35º 

do actual Regime Jurídico dos Órgãos Autárquicos, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

em estrita observância dos normativos constitucionais referidos, particu larmente, no art. 243º, n21. 

Com a proposta apresentada, o Governo comprova que tem uma concepção distorcida do papel do 

Poder Local Democrático, ao ponto de violar o teor do próprio parecer do Conselho Consultivo da 

Procuradoria-geral da República, o qual afirma que, mesmo havendo uma intervenção do Governo 

nos processos negociais, a mesma não poderá consubstanciar " a faculdade de dar ordens ou emitir 

directivas à entidade autárquica por força da autonomia de que esta goza", cumprindo ao Governo 

"actuar e adoptar posições que respeitem o direito de contratação colectiva constitucionalmente 

reconhecido às associações sindicais e o princípio da promoção da contratação colectiva". O Governo, 

com esta proposta, vai ainda mais longe, esforçando-se por lançar um manto de esquecimento sobre 

o facto de a maioria das autarquias continuar hoje a praticar um período normal de trabalho de 35 

horas semanais, sustentando as suas decisões em ACEEP validamente negociados e celebrados. O 
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Governo esquece, assim, deliberadamente que continuam pendentes nos tribunais centenas de 

acções judiciais exigindo o depósito e publicação dos ACEEP validamente cel'ebrados e a declaração 

de inconstitucionalidade da norma que prevê a intervenção do Governo na celebração dos mesmos. 

Esquece, também, o teor do requerimento apresentado pelo Sr. Provedor de Justiça ao Tribunal 

Constitucional, assim como ignora, deliberadamente, a vontade expressa dos Municípios e da sua 

Associação Nacional de recusar qualquer intervenção exógena no quadro constitucionalmente 

consagrado das suas competências e atribuições próprias. Cabe ao Município de Viana do Castelo, em 

defesa da autonomia do Poder Local Democrático e dos direitos dos seus trabalhadores, reiterar a 

vontade de, como até aqui, promover, por todos os meios ao seu alcance, o direito das autarquias 

locais à negociação colectiva num quadro de liberdade e autonomia consentâneo com o regime 

constitucional e com o direito internacional vigente, bem como exigir o depósito e a publicação dos 

ACEEP validamente negociados e celebrados. Neste sentido, A Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

reunida em sessão pública no dia 28 de Maio de 2015, reafirma:- a} O direito das Autarquias Locais a 

realizar e concluir, num quadro de autonomia efectiva compatível com as normas nacionais e 

internacionais vigentes, as negociações tendentes à celebração de Acordos Colectivos de Entidade 

Empregadora Pública; b} A rejeição de qualquer intervenção do Governo nos processos de negociação 

colectiva; c} A necessidade da publicação e depósito de todos os ACEEP validamente negociados e 

celebrados. (a) lida Figueiredo.". Face ao teor da transcrita Moção o Presidente da Câmara 

propôs que ao texto da mesma fosse aditada uma alínea com a seguinte redacção:- /1 
d) A 

instauração de acção administrativa de impugnação do acto do Director-Geral da DGAEP, que 

indeferiu o pedido de depósito do ACEEP e do acto do Secretário de Estado da Administração Pública 

pelo qual impõe critérios de intervenção ao Município no tocante à negociação tendente á 

celebração de ACEEP(s), em matéria do período normal de trabalho.". A proponente da Moção 



aceitou o aditamento proposto pelo Presidente da Câmara pelo que a mesma terá a 

seguinte redação final:-

Moção 

Acordos Colectivos de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) 

Mais de um ano volvido sobre a celebração de Acordo Colectivo de Entidade Empregadora Pública 

(ACEEP) entre o Município de Viana do Castelo e as organizações sindicais representativas dos 

trabalhadores, nos quais foi fixado o período normal de trabalho em 35 horas semanais, a Secretaria 

de Estado da Administração Pública (SEAP) REMETEU, em finais de Março passado, à Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, um docL1mento em que pretende impor um conjunto de critérios 

cumulativos balizadores da sua intervenção negocial no âmbito da celebração de ACEEP, 

particularmente em matéria de período normal de trabalho (PNT). 

A CMVC contesta que os acordos em causa tivessem, obrigatoriamente, de ser outorgados por um 

representante não eleito do Governo e que a decisão de recusa de depósito dos ACEEP tivesse, 

inequivocamente, por base a concepção de supremacia do Poder Central sobre o poder local, 

constituindo uma prática limitativa ou restritiva da autonomia do Poder Local Democrático. 

Para esta autarquia, os critérios, cumulativos agora comunicados aos Municípios, constituem 

flagrante infracção dos dispositivos legais e constitucionais. 

Assim, seja pelo seu conteúdo, pelo entendimento que deixa transparecer sobre a dimensão 

autonómica do Poder Local Democrático e o seu papel no quadro político-constitucional vigente, pela 

"tábua rasa" que pretende fazer sobre o percurso que, em matéria de negociação colectiva, foi 

realizado nos inícios de 2014 pelo Município de Viana do Castelo, pelos sindicatos e pelos 

trabalhadores, seja ainda pela forma como pretende esquecer as posições que, de forma clara e 

peremptória, foram, sobre esta matéria, assumidas pela autarquia e, entre outros, pelo Provedor de 

Justiça e, em Abril último, pelo Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa, o documento em causa 

é inaceitável para esta Câmara Municipal, uma vez que as competências do Presidente da Câmara 

estão bem definidas e elencadas no art.2352 do actual Regime Jurídico dos Órgãos Autárquicos, 

aprovado pela Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, em estrita observância dos normativos 

constitucionais referidos, particularmente, no art. 2432, n21. 

Com a proposta apresentada, o Governo comprova que tem uma concepção distorcida do papel do 

Poder Local Democrático, ao ponto de violar o teor do próprio parecer do Conselho Consultivo da 
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Procuradoria-geral da República, o qual afirma que, mesmo havendo uma intervenção do Governo 

nos processos negociais, a mesma não poderá consubstanciar" a faculdade de dar ordens ou emitir 

directivas à entidade autárquica por força da autonomia de que esta goza", cumprindo ao Governo" 

actuar e adoptar posições que respeitem o direito de contratação colectiva constitucionalmente 

reconhecido às associações sindicais e o princípio da promoção da contratação colectiva". 

O Governo, com esta proposta, vai ainda mais longe, esforçando-se por lançar um manto de 

esquecimento sobre o facto de a maioria das autarquias continuar hoje a praticar um período normal 

de trabalho de 35 horas semanais, sustentando as suas decisões em ACEEP validamente negociados 

e celebrados. 

O Governo esquece, assim, deliberadamente que continuam pendentes nos tribunais centenas de 

acções judiciais exigindo o depósito e publicação dos ACEEP validamente celebrados e a declaração 

de inconstitucionalidade da norma que prevê a intervenção do Governo na celebração dos mesmos. 

Esquece, também, o teor do requerimento apresentado pelo Sr. Provedor de Justiça ao Tribunal 

Constitucional, assim como ignora, deliberadamente, a vontade expressa dos Municípios e da sua 

Associação Nacional de recusar qualquer intervenção exógena no quadro constitucionalmente 

consagrado das suas competências e atribuições próprias. 

Cabe ao Município de Viana do Castelo, em defesa da autonomia do Poder Local Democrático e dos 

direitos dos seus trabalhadores, reiterar a vontade de, como até aqui, promover, por todos os meios 

ao seu alcance, o direito das autarquias locais à negociação colectiva num quadro de liberdade e 

autonomia consentâneo com o regime constitucional e com o direito internacional vigente, bem como 

exigir o depósito e a publicação dos ACEEP validamente negociados e celebrados. 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, reunida em reunião pública no dia 28 de Maio 

de 2015, reafirma: 

a) O direito das Autarquias Locais a realizar e concluir, num quadro de autonomia efectiva compatível 

com as normas nacionais e internacionais vigentes, as negociações tendentes à celebração de 

Acordos Colectivos de Entidade Empregadora Pública; 

b) A rejeição de qualquer intervenção do Governo nos processos de negociação colectiva; 

c) A necessidade da publicação e depósito de todos os ACEEP validamente negociados e celebrados 

d) A instauração de acção administrativa de impugnação do acto do Director-Geral da DGAEP, que 

indeferiu o pedido de depósito do ACEEP e do acto do Secretário de Estado da Administração 



Pública pelo qual impõe critérios de intervenção ao Município no tocante à negociação tendente 

á celebração de ACEEP(s), em matéria do período normal de trabalho. 

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

e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e 

Ilda Figueiredo. REGRESSO DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto 

regressou o Vereador Marques Franco. (28) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A 

Câmara Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal 

em vigor, com a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO -

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - Os reforços das rubricas de capital de freguesias resultam 

de deliberações para beneficiação da viação rural em diversas freguesias. A rubrica de "terrenos" foi 

reforçada para aquisição de terrenos necessários a ampliação do parque empresarial de Alvarães. A 

rubrica "pessoal em qualquer outra situação" foi reforçada para acomodar a despesa com estágios 

profissionais ao abrigo do programa PEPAL. As rubricas correntes foram compensadas por rubricas 

igualmente correntes. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS 

ORGÂNICA ECONÓMICA 

02 
0201 

01 
0101 
010106 
01010601 
02 
0202 
020203 
020218 
03 
0305 
030502 
04 
0405 
040501 
04050108 
06 
0602 
060203 
06020301 
08 
0805 
080501 
08050102 

CAMARA MUNICIPAL 
PRESID~NCIA 

DESCRIÇÃO 

DESPESAS COM 0 PESSOAL 
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
PESSOAL CONTRATADO A TERMO 
PESSOAL EM FUNÇÕES 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
CONSERVAÇÃO DE BENS 
VIGllÃNCIA E SEGURANÇA 
JUROS E OUTROS ENCARGOS 
OUTROS JUROS 
OUTROS 
TRANSFER~NCIAS CORRENTES 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
CONTINENTE 
OUTROS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
DIVERSAS 
OUTRAS 
OUTRAS RESTITUIÇÕES 
TRANSFER~NCIAS DE CAPITAL 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
CONTINENTE 
FREGUESIAS 

DOTAÇÃO 
ANTERIOR 

10.000,00 

15.000,00 
15.000,00 

25.000,00 

348.751,00 

50.000,00 

DESPESA 
MODIFICAÇOES ORÇAMENTAIS 
INSCRIÇOES/ DIMINUIÇÕES/ 
REFORÇOS ANULAÇÕES 

0,00 9.000,00 

2.000,00 º·ºº 0,00 8.000,00 

5.000,00 0,00 

1.000,00 0,00 

20.000,00 o.ao 

DOTAÇÃO 
SEGUINTE 

1.000,00 

17.000,00 
7.000,00 

30.000,00 

349.751,00 

70.000,00 
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0805010206 VIAÇÃO RURAL 1.692.863,12 45.000,00 º·ºº 1.737.863,12 
0805010208 OUTRAS TRANSFER~NCIAS 661.000,00 º·ºº 10.000,00 651.000,00 

0202 DEPARTAMENTO De ADMINISTRAÇÃO GERAL 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 
01010601 PESSOAL EM FUNÇôES 10.000,00 0,00 9.000,00 1.000,00 
010109 PESSOAL EM 0 UALOUER OUTRA SITUAÇÃO 10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 
0103 SEGURANÇA SoclAL 
010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 
01030201 DESPESAS DE SAÚDE 600,00 500,00 º·ºº 1.100,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020209 COMUNICAÇÕES 
02020901 TELEFONES 7.000,00 0,00 4.000,00 3.000,00 
020210 TRANSPORTES 
02021009 OUTROS 8.000,00 º·ºº 5.000,00 3.000,00 
020215 FORMAÇÃO 54.500,00 º·ºº 10.000,00 44.500,00 
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
07 AQUISIÇÃO De BENS De CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070107 EQUIPAMENTO De INFORMÁTICA 90.500,00 1.000,00 0,00 91.500,00 

0203 DEPART. EDUCAÇÃO, CULTURA QUALIDADE DE VIDA 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 
01010601 PESSOAL EM fUNÇôES 20.000,00 0,00 19.000,00 1.000,00 
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 80.000,00 35.000,00 0,00 115.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATtRlAS·PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 60.000,00 5.000,00 º·ºº 65.000,00 
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 41 .000,00 0,00 15.000,00 26.000,00 
020121 OUTROS BENS 140.500,00 10.000,00 0,00 150.500,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 120.000,00 6.000,00 º·ºº 126.000,00 
020213 DESLOCAÇôES E ESTADAS 4.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 143.000,00 0,00 25.000,00 118.000,00 
020217 PUBLICIDADE 111 .000,00 0,00 8.000,00 103.000,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 386.000,00 º·ºº 30.000,00 356.000,00 
020222 SERVIÇOS DE SAúDE 55.500,00 º·ºº 15.000,00 40.500,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1.444.500,00 º·ºº 4.000,00 1.440.500,00 
04 TRANSFER~NCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010208 OUTROS 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
04050108 OUTROS 296.500,00 5.000,00 0,00 301.500,00 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇôES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070101 FINS CULTURAIS 473.000,00 15.000,00 º·ºº 488.000,00 
04070108 OUTRAS TRANSFER~NCIAS 52.000,00 0,00 15.000,00 37.000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070103 EDIFICIOS 
07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030202 Museus 130.000,00 0,00 10.000,00 120.000,00 
0701030203 TEATROS 60.000,00 º·ºº 20.000,00 40.000,00 
0701030209 OUTROS 1.171.400,00 0,00 7.000,00 1.164.400,00 
07010305 ESCOLAS 890.376,67 0,00 18.000,00 872.376,67 
070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 
07011002 OUTRO 21 2.000,00 0,00 1.000,00 211.000,00 
070112 ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR 13.000,00 1.000,00 º·ºº 14.000,00 

0204 DEPARTAMENTO ORDENAMENTO TERRITÓRIO AMBIENTE 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 
01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 10.000,00 º·ºº 9.000,00 1.000,00 
010109 PESSOAL EM 0UALOUER OUTRA SITUAÇÃO 40.000,00 26.000,00 0,00 66.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020121 OUTROS BENS 40.000,00 5.000,00 º·ºº 45.000,00 
0202 AQUISIÇÃO De SERVICOS 



020202 LIMPEZA E HIGIENE 3.000,00 2.500,00 0,00 5.500,00 
020217 PUBLICIDADE 10.000,00 2.000,00 º·ºº 12.000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 160.700,00 35.000,00 º·ºº 195.700,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 
01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 10.000,00 º·ºº 9.000,00 1.000,00 
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 50.000,00 160.000,00 º·ºº 210.000,00 
0102 ABONOS VARIÀVEIS Ou EVENTUAIS 
010204 AJUDAS DE CUSTO 13.000,00 3.000,00 º·ºº 16.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATÊRIAS·PRIMAS E SUBSIDIÀRIAS 50.000,00 º·ºº 5.000,00 45.000,00 
020114 OUTRO MATERIAL · PEÇAS 12.000,00 5.000,00 º·ºº 17.000,00 
020121 OUTROS BENS 100.000,00 º·ºº 10.000,00 90.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 32.500,00 0,00 5.000,00 27.500,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DNERSAS 
060203 OUTRAS 
06020305 OUTRAS 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070101 TERRENOS 806.000,00 71.000,00 0,00 877.000,00 
070103 EDIFICIOS 
07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 
0701030199 OUTROS 1.577.335,46 0,00 58.000,00 1.519.335,46 
070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 
07010412 CEMITÊRIOS 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 
0703 BENS DE DOMINIO PUBLICO 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 
07030313 OUTROS 1.419.910,00 0,00 127.000,00 1.292.910,00 

13.268.436,25 483.000,00 483.000,00 13.268.436,25 
365.000,00 222.000,00 
118000,00 261.000,00 

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da 

Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José 

Guerreiro o voto contra do Vereador Marques Franco e a abstenção da Vereadora Ilda 

Figueiredo. (29) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou 

remeter a apreciação do presente ponto para wna próxima rewuão camarária. Esta 

deliberação foi tomada por w1aiunudade estando presentes o Presidente da Câmara e os 

Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (30) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO 

PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção 

aberto ao público, tendo-se registado a intervenção de Pires Viana que abordou os 

seguintes assuntos:- 1. VISITA DO 1 o MINISTRO AOS ESTALEIROS NA V AIS - Questionou 

o facto de só agora estarem a ser encomendados novos navios, numa altura em que os 
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ENVC já foram extintos e substituídos por uma empresa privada, aludindo 

designadamente a dois novos rebocadores que só agora a administração do Porto de 

Viana e Leixões resolveu contratar. 2. DOCA DUARTE PACHECO - pediu para ser 

esclarecido acerca da situação em que se encontra um processo de concessão da Doca 

Seca Duarte Pacheco promovido pelo IPTM. O Presidente da Camara esclareceu que 

a MetaloRep, empresa instalada no parque empresarial da Praia Norte manifestou a 

sua pretensão á exploração da referida doca seca e que brevemente irá ser aberto o 

respectivo concurso público. 3. EsT ACIONAMENTO NA CIDADE - Manifestou a opinião 

de que o problema da falta de estacionamento é na verdade um problema cultural, 

que se prende com os hábitos da população e não propriamente um verdadeiro 

problema de organização do espaço publico. Acrescentou também que a Câmara 

Municipal deveria obrigar os concessionários dos parques de estacionamento a 

praticar tarifas mais baixas de modo a aumentar as taxas de ocupação e servir melhor 

o interesse publico. 4. EMPREENDIMENTO TURÍSTICO DO CABEDELO - Considerou 

estranho e criticável a posição adoptada a posição da Quercus de Viana do Castelo 

que se manifestou publicamente contra este empreendimento mas nada disse ou fez 

quanto ao crime ambiental cometido nas dunas do Cabedelo na zona entre o mar e o 

empreendimento do Minhohotel onde foram mortas ou cortadas muitas dezenas de 

árvores especialmente pinheiros. (31) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos 

termos do número 3 do artigo 57º da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado 

aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e 

Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, 



Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. E, nada mais 

havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas dezoito horas, declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta. 


