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ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

12 DE JUNHO DE 2015:- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos doze dias do mês de Junho do ano dois 

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

Murúcipal de Viana do Castelo sob a presidência do Vice Presidente da Câmara e com a 

presença dos Vereadores Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís 

Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Francisco Manuel Marques Franco, 

Helena Cristina Mendes Marques e Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou a Chefe 

de Divisão Admirústrativa e de Recursos Humanos, Hirondina Machado. E, tendo 

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

aberta a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos registando-se a falta do 

Presidente da Câmara, que se considerou justificada, por se encontrar numa reunião na 

CCDR_N, no Porto, para apreciação e discussão das propostas dos Mapeamentos dos 

Equipamentos Escolares, Saúde e Culturais a incluir no Período de Programação 

Comurútário do Norte 2020, enquanto Presidente da CIM do Alto Minho e do Vereador 

Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO 

DIA:- O Vice 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 Helena 



Marques. INTERVENÇÃO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:-

Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se 

transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 29 de Maio, o Presidente da Câmara presidiu á abertura da 

1!! Mostra 100% Alto Minho, mostra organizada pelo Ceval e pela CIM Alto Minho com o objetivo de 

agregar e promover os recursos endógenos do Alto Minho, essencialmente os recursos naturais, os 

produtos tradicionais locais, as micro e pequenas empresas de matriz regional. Nesta mostra, foram 

entregues vos títulos de Embaixador da marca 100% ao Secretário-geral da ANMP, Rui Solheiro e ao 

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Luís Campos Ferreira. No dia 30 de 

Maio, o Presidente da Câmara Municipal e o Presidente da Associação Desportiva de Barroselas 

assinaram um protocolo de colaboração financeira para permitir o financiamento da componente 

nacional da candidatura ao ON2 -Overbooking da empreitada de requalificação do 22 campo de jogos. 

Procedeu-se a 30 de Maio à cerimónia de inauguração das obras de requalificação da antiga Escola do 

Sião em Barroselas, cuja adaptação depois da profunda intervenção passará a sedear a Banda Musical 

Velha de Barroselas, no âmbito das comemorações dos seus 150 anos. O executivo Municipal esteve 

presente, no dia 30 de Maio, na inauguração da recuperação do Engenho do Campo de Outeiro, 

exemplo do trabalho desenvolvido nas e pelas freguesias na preservação e qualificação das suas 

tradições e cultura, com o apoio do PRODER. No dia 31 de maio, realizou-se a 3!! Edição da Festa da 

Torta de Viana, uma iniciativa da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da APHORT - Associação 

Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, que decorreu na Praça da Liberdade, onde foi 

elaborada um coração feito deste doce típico da cidade, com cerca de duzentos metros de extensão 

e cerca de 750 quilos de peso, confecionada pelas 15 pastelarias que aderiram ao evento, que 

pretende divulgar este doce típico de Viana do Castelo. No dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo reabriu, o parque infantil do jardim da marina, que sofreu obras 

de requalificação. Também, no dia 1 de Junho realizou-se a cerimónia do lançamento da 1ª pedra da 
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construção dos novos armazéns de aprestos a realizar pela viana Pesca com a presença do secretário 

de Estado do Mar. De 1 a 4 de Junho, o Presidente da Câmara esteve em Bruxelas, onde participou no 

dia 2 de Junho no CITIES Forum 2015 - na Urban Agenda for Europe e no 112º Sessão Plenária do 

Comité das Regiões nos dias 3 e 4 de Junho. No dia 5 de Junho, o Presidente da Câmara acompanhado 

do Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral Norte realizou uma visita às obras da Polis 

do Litoral Norte nas praias de Caminha, Viana e Esposende. Nesta ocasião entrou em funcionamento 

a nova rampa de apoio aos pescadores de Pedra Alta em Castelo de Neiva. No dia 5 de Junho a CIM 

Alto Minho promoveu uma sessão com as Escolas da área da CIM que integrou a entrega de prémios 

do concurso " Escolas - Lendas do Alto Minho" que decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo. 

Nos·dias 5 e 6 de Junho, decorreu na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, o 18º Congresso dos 

APCMC-Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção. No dia 6 de Junho, 

realizou-se a apresentação do novo Catalogo do Museu de Artes Decorativas. Neste dia à noite 

realizou-se a Corrida e Caminhada da Mulher, organizada pela atleta Manuela Machado e que este 

ano reverteu a favor da lris Inclusiva. Também, no dia 6 de Junho decorreu na Praça da Liberdade o 

espetáculo " A Minha Terra é Viana". No dia 8 de Junho, realizou-se a apresentação pública do 

Campeonato Europeu de Laser Radial & Trophy 2015, que decorreu no Centro de Vela de Viana do 

Castelo e contou com a presença do Secretário de Estado do Desporto e Juventude. A apresentação 

do cartaz das Festas da Sra. d' Agonia na Quinta do Carvalho, realizou-se a 9 de Junho, onde foi 

também apresentada a Presidente da Comissão de Honra deste ano, Judite Cardoso, uma das grandes 

impulsionadoras do folclore e da recolha etnográfica, como reconhecimento do 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. No dia 10 de Junho, o Presidente da Câmara 

participou na inauguração do Caminho da Sra. do Castro e Alameda Padre Morena do Couto, em S. 

Romão de Neiva, sessão em que esteve presente o Bispo da Diocese, e onde foi homenageado este 



Sacerdote recentemente falecido. No dia 11 de Junho, a Vereadora Ana Margarida recebeu no Salão 

Nobre os parceiros do projeto Eramus da APPACDM. De tarde o Presidente e Vereador Vítor Lemos 

receberam a equipa e dirigentes do Neves Futebol Clube que se sagrou campeão distrital sénior em 

futebol. No dia 12 de Junho, o Presidente da Câmara acompanhou a visita do Vice Primeiro Ministro, 

Dr. Paulo Portas, às novas instalações da Suavecel/Fortissue na Zona Industrial, projeto que foi 

apoiado pela Autarquia no âmbito da sua política de acolhimento empresarial. (a) Vítor Lemos.". 2 -

ALTERAÇÃO DA HORA DA REUNIAO CAMARÁRIA - O Vice Presidente propôs que a hora 

da próxima reunião camarária fosse alterada, para as 10 horas, tendo tido a concordância 

de todos os Vereadores presentes. A Câmara Municipal deliberou aprovar a referida 

proposta e em consequência alterar a hora da próxima reunião ordinária para as 10 horas 

do dia 25 de Junho. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José 

Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. APRESENTAÇÃO DE 

VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto apresentou-se o Vereador Eduardo 

Teixeira. JNTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda 

Figueiredo apresentou a moção que seguidamente se transcreve:- "MOÇÃO - NÃO À 

PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA-A poucos meses do seu fim, e em conluio com o Presidente da República, 

o Governo PSD/CDS, num frenesim legislativo que o caracteriza, fez publicar no passado dia 29 de Maio, 

os diplomas de reorganização do grupo Aguas de Portugal (Decretos-Lei nº 92/2015, 93/2015, 94/2015), 

que impõem a fusão dos actuais sistemas multimunicipais e a criação de três novas mega-empresas: a 

Aguas de Lisboa e Vale do Tejo, cuja gestão será delegada na EPAL, a Aguas do Noroeste e a Aguas do 

Centro-Litoral. O objectivo central é o de concentrar capital, clientes e volume de negócios, à custa da 
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expropriação dos activos municipais nos sistemas de água e saneamento, com vista a criar condições de 

escala e preços para a sua futura privatização. Privatização já não apenas por via da subconcessão, 

conforme está já legalmente previsto, mas também com a possibilidade aberta agora por estes diplomas 

de o respectivo capital social das empresas poder ser privatizado até 49%. Uma decisão contra a qual as 

autarquias nada poderão fazer, pois além da perda de poder societário os municípios são remetidos para 

um mero Conselho Consultivo, órgão sem qualquer poder efectivo. Um processo que não tem 

verdadeiramente associada qualquer justificada preocupação com a coesão social e territorial, a melhoria 

dos serviços prestados ou a salvaguarda dos direitos das populações e dos trabalhadores, mas tao só com 

a criação de condições para a futura privatização destes serviços. No que aos preços diz respeito, além de 

ser inaceitável penalizar as populações com base no critério de residência, como pretende o governo, a 

verdade é que ao contrário do que o executivo afirma, o resultado será um aumento da factura ao 

consumidor final em todo o país. No litoral, como resultado das fusões, e no interior, devido às imposições 

da ERSAR e da situação deficitária dos sistemas, o que levará a que a maioria dos municípios tenha de 

subir as tarifas, em alguns casos, mais do que no litoral, agravando assim a vida de milhares de famílias. 

O acesso à água e ao saneamento é um direito humano fundamental, e, como tal, é inequívoco que a 

propriedade e a gestão destes serviços essenciais devem manter-se sob controlo dos poderes público, 

democraticamente eleitos, em particular, sob a esfera municipal, dotada dos recursos adequados. Esta é 

a melhor garantia de defesa da água pública e dos interesses das populações. A Câmara Municipal, 

reunida em 12 de Junho de 2015, delibera:- Exigir a paragem imediata este processo que atenta contra 

os interesses das autarquias, das populações e poe em risco milhares de postos de trabalho. (a) ilda 

Figueiredo.". O Vereador Eduardo Teixeira referiu que nunca esteve em causa com o actual 

Governo a privatização das águas, pelo que não faz sentido a moção proposta porque 

não há privatização em cima da mesa. O Vice Presidente referiu que Viana do Castelo é 

claramente a favor da restruturação do sector das águas. Esta reestruturação permite um 



equilíbrio de tarifas numa gestão territorial alargada. Votaria a favor da Moção se 

estivesse em causa a privatização da água, o que não é o caso. A Vereadora Ilda 

Figueiredo informou que a reestruturação do sector da água visa a privatização e por 

isso a CDU é contra o diploma. Pela forma como o processo foi levado a cabo á revelia 

dos municípios, este processo tem que ser abandonado. O Governo irá ser colocado em 

Tribunal por causa desta matéria. A CDU mantem o texto da Moção apresentada. Posta 

a votação a mesma foi reprovada com 3 votos contra do PSD, 4 abstenções do PS e um 

voto a favor da CDU. De seguida, foram apresentadas as seguintes declarações de voto:

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSD - O PSD votou contra pois não está em causa 

a privatização das águas. DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS -Apoiamos a fusão das 

empresas multimunicipais e a integração destas na Águas do Norte por entendermos 

que esta iniciativa do Ministério do Ambiente visa harmonizar os tarifários da água, 

introduzindo maior justiça e coesão nos tarifários dos municípios do interior, numa 

altura em que tanto se fala em diferenciar positivamente os territórios de baixa 

densidade. Com a harmonização tarifária no setor da água responde-se a uma 

necessidade de coesão territorial e de justiça no acesso a um bem essencial .pelas 

populações e propiciam-se condições para a fixação de empresas e atividades nestes 

espaços territoriais. Esta decisão vai, no bom sentido, pelo que nos revemos num 

desenho de maior aproximação dos municípios do litoral aos do interior. Isto porque 

muitos municípios do litoral em especial das áreas metropolitanas beneficiaram no 

passado recente de grandes investimentos do fundo de coesão para as suas 

infraestruturas, enquanto os do interior com menor população ficaram arredados desses 
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benefícios, durante muitos anos. O Município reconhece, no entanto, que esta fusão pode 

trazer alguns riscos, mas aqui cabe aos municípios acionistas estarem vigilantes e 

reivindicarem na altura certa e não em diferido aquilo que é justo.". INTERVENÇÃO DO 

VEREADOR MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco abordou os seguintes 

temas:- 1.COMPETENCIAS DELEGADAS - Requereu, pela 4ª vez, um relatório dos actos 

praticados pelo Presidente da Câmara ao abrigo das competências delegadas. 2. CAFÉ 

YATE BAR - Referiu que existe um exutor diretamente para o rio, sendo um triste 

espetáculo. 3. CONDUTAS DE AMIANTO - Aludiu à reabilitação das infraestruturas das 

ruas da Videira, Gramática e Palha. O Vice Presidente informou que tem que haver 

financiamento/ candidatura para estas obras, situação que está a ser tratada. 4. FÉRIAS 

DESPORTIVAS - Referiu que o pagam,ento das férias desportivas foi muito complicado. 

O Vice Presidente informou que em situações futuras irão ser tomadas medidas tendo 

em vista a melhoria das condições dos utentes. INTERVENÇÃO DA VEREADORA 

HELENA MARQUES:- A Vereadora Helena Marques referiu que houve uma visita ao 

parque ecológico urbano por parte dos eleitos do PSD, tendo ficado maravilhada com o 

espaço. Contudo, aquando da visita, ficou esclarecida do porquê do voto contra do PS 

na proposta do PSD, que solicitava a abertura do parque aos vianenses. De facto, iria ser 

triste abrir um parque em tal estado de degradação, desde os equipamentos dos parques 

infantis, ao bar, aos equipamentos para picnics e até as hortas estão completamente 

cobertas de silvas. Entende ser muito urgente refletir sobre o que se passa com o espaço, 

gostando de ser informada sobre os verdadeiros planos do Município para o referido 



espaço. O Vice Presidente informou que o parque ecológico é uma mais valia para a 

cidade, estando a ser ultimado as questões de manutenção do espaço. Por último, referiu 

que o parque irá ser aberto ao público no corrente ano. INTERVENÇÃO DO VEREADOR 

EDUARDO TEIXEmA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes temas:-1. 

REUNIÕES CAMARARIAS - Apresentou um voto de protesto contra o facto de não haver 

mesma flexibilização de alteração de datas das reuniões camarárias quando a pedido do 

PSD, a exemplo da que houve para a presente reunião, a pedido da Vereadora Ilda 

Figueiredo. 2. PRAIA NORTE - Referiu que o financiamento não está garantido para a 

obra da Praia Norte e por esse motivo a mesma não arrancou. Disse ainda que tem 

conhecimento que há uma alteração ao projecto. O Vice Presidente da Câmara informou 

que o empréstimo já tem a aprovação do Tribunal de Contas. Disse ainda que a Praia 

Norte tem questões processuais de contratação a resolver, que têm a ver com a 

VianaPolis, o empreiteiro e os recursos, devendo a obra arrancar em Julho. 3. 

PROGRAMA DE CULINÁRIA- Referiu que os concelhos de Ponte de Lima e Arcos de 

Valdevez foram selecionados para um programa de culinária a passar em horário nobre 

e que tem conhecimento de que foi pedido que o programa passasse em Viana do 

Castelo, tendo tal solicitação sido vedada pela Câmara Municipal, pelo que solicitou 

esclarecimento acerca da veracidade desta notícia. A Vereadora Maria José Guerreiro 

informou que a empresa responsável por este projecto apresentou uma proposta e 

condições, tendo a Câmara Municipal sugerido o espaço da Marina como solução, tendo 

a referida empresa solicitado a Praça da República solução esta que não foi autorizada 
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pela Autarquia. 4. RANKING DE ATRACTIVIDADE DE CONCELHOS MELHORES PARA 

VIVER - Aludiu ao facto de Viana do Castelo ter regredido 8 lugares no ranking de 

atractividade de concelhos melhores para viver, referindo que que se deve fazer uma 

análise aos resultados (visitantes/ viver/ trabalhar). A Vereadora Maria José Guerreiro 

informou que irá ser feito um estudo sobre os critérios e os resultados apresentados e 

oportunamente será dado conta das conclusões obtidas. S. RESULTADOS DESPORTIVOS 

DE CLUBES LOCAIS - Mostrou agrado pelos resultados obtidos pela equipa de futebol do 

Neves Futebol Clube e pela Juventude de Viana, deixando um voto de louvor. O Vice 

Presidente referiu que deveriam ser alvo de louvor todos os clubes e atletas que 

conseguiram nesta época resultados positivos e que iria preparar uma proposta nesse 

sentido a ser presente á próxima reunião do Executivo. 6. PARQUE DA CIDADE-Referiu-

se á visita feita pelos vereadores do PSD ao parque da cidade, referindo que a mesma 

correu bem mas entende que tem que ser melhorado, registando a simpatia com que 

foram recebidos. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos 

assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:- (01) APROVAÇÃO DA 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A Câmara Municipal, em cumprimento do 

disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo 

da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a acta da reunião de 

14 de Maio findo, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário 

da referida reunião. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do 

Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria 



José Guerreiro, e as abstenções dos Vereadores Marques Franco, Helena Marques, 

Eduardo Teixeira, e Ilda Figueiredo, os dois últimos por não terem participado da 

referida reunião. (02) APROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO 

MUNICÍPIO:- Relativamente ao assunto indicado em título o Vice-presidente da Câmara 

apresentou a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - Nos últimos anos tem

se assistido, em Portugal, a uma alteração de paradigma ao nível do desenvolvimento das 

atribuições e competências dos municípios, que, numa lógica de grupo municipal, têm vindo 

a recorrer a formas organizacionais diversas, nomeadamente de natureza empresarial local. 

Contrariamente a muitos outros municípios, o município de Viana do Castelo não constituiu 

nenhuma empresa local municipal. A Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro) veio determinar a obrigatoriedade da consolidação de contas para os municípios 

que detenham serviços municipalizados e/ou entidades controladas, de forma direta ou 

indireta, considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas 

financeiras e operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades. 

PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO - O grupo autárquico do Município de Viana do Castelo, 

é composto pela Câmara e pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico, uma vez 

que o município não controla direta ou indiretamente outras entidades. MÉTODO DE 

CONSOLIDAÇÂO - O método adotado na consolidação de contas do município de Viana do 

Castelo é o de consolidação integral, que consiste na integração no balanço e demonstração 

de resultados da entidade consolidante, dos elementos respetivos dos balanços e 

demonstrações de resultados das entidades consolidadas. Atendendo à metodologia 

adotada, foram retirados os saldos respeitantes às transferências do Imobilizado da Câmara 

para os SMSBVC, no montante de 1.177.593,20 euros, refletindo-se a Débito nas Contas 

26.4 e a Crédito da 21.8. ANÁLISE PATRIMONIAL - Apesar da conjuntura adversa que os 

municípios têm enfrentado, os resultados apresentados pelo Município de Viana do Castelo, 
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são globalmente positivos, evidenciando que a autarquia tem conseguido manter o equilíbrio 

financeiro e nível de investimento, resultado de uma gestão corrente rigorosa e da receita de 

proveniente dos fundos comunitários. 

Síntese da estrutura do Balanço Consolidado 

Descrição 
2014 

Valor Peso% 

ATIVO 

IMOBILIZADO 223.806.551,28 € 97% 

Bens do Domínio Público 55.373.307,34 € 24% 

Imobilizações Incorpóreas 285.506,31 € 0% 

Imobilizações Corpóreas 149.995.039,60 € 65% 

Investimentos Financeiros 18.152.698,03 € 8% 

CIRCULANTE 7.165.737,89 € 3% 

Existências 297.507, 77 € 0% 

Dívidas de Terceiros - Médio/Longo Prazo - € 

Dívidas de Terceiros - Curto Prazo 3. 770.398,30 € 2% 

Títulos Negociáveis - € 
Disponibilidades 3.061.277,72 € 1% 

Acréscimos e Diferimentos 36.554,10€ 00/o 

TOTAL DO ATIVO 230.972.289,17 € 100°/o 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

FUNDOS PRÓPRIOS 143.559.687,33 € 62% 

Património 65.691.520,37 € 28% 

Ajustamento partes de Capital 1.130.512,27 € 00/o 

Reservas de reavaliação 3.814.884,97 € 2% 

Reservas 64.969.459, 73 € 28% 

Resultados Transitados 4.163.364,27 € 2% 

Resultado Líquido do Exercício 3. 789.945, 72 € 2% 

PASSIVO 87.412.601,84 € 38% 

Provisões para riscos e encargos - € 0% 

Dívidas a Terceiros - MLP 18. 668.123, 70 € 8% 

Dívidas a Terceiros -Curto Prazo 9.314.264,24 € 4% 

Acréscimos e Diferimentos 59.430.213,90 € 26% 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 230.972.289,17 € 100% 



Síntese da Demonstração de Resultados Consolidada 

Descrição 
2014 

Valor 

CUSTOS E PERDAS 

Consumidas 605.923,88 € 
Fornecimentos e Serviços Externos 14.858.937,08 € 

Custos com o Pessoal 19.121. 750, 90 € 

Transferências e Subs. Correntes Concedidos e 

Prestações Sociais 3.154.089,11 € 

Amortizações do Exercício 7.886.838,39 € 

Provisões do Exercício 115. 756,55 € 

Outros Custos Operacionais 27.237,95€ 

(A) Custos e Perdas Operacionais 45. 770.533,86 € 
Custos e Perdas Financeiros 516.938, 75 € 

(C) Custos e Perdas Correntes 46.287.472,61 € 
Custos e Perdas Extraordinários 6.159.160,45 € 

Resultado líquido do Exercício 3.789.945,72€ 

Total dos Custos e Perdas 56.236.578, 78 € 

PROVEITOS E GANHOS 
Vendas e Prestações de Serviços 11.861.350,22 € 

Impostos e Taxas 18.045.166,06 € 

Variação da Produção 

Trabalhos para a Própria Entidade 86.944,31€ 

Proveitos Suplementares 20.139,07€ 
Transferências e Subsídios Obtido 19.046.385,82 € 

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 34.345,66€ 

(B) Proveitos e Ganhos Operacionais 49.094.331,14 € 

Proveitos e Ganhos Financeiros 2. 920. 522, 67 € 

(D) Proveitos e Ganhos Correntes 52.014.853,81 € 

Proveitos e Ganhos Extraordinários 4.221. 724,97 € 

Total dos Proveitos e Ganhos 56.236.578, 78 € 

Resultados Operacionais: (B) - (A) 3.323.797,28 € 

Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) 2.403.583,92 € 

Resultados Correntes: (D) - (C) 5. 727.381,20 € 

Resultados Extraordinários: - 1. 937.435,48 € 

Resultado Líquido do Exercício: (F) - (E) 3. 789.945, 72 € 

INDICADORES DE GESTÃO 
Resultados Consolidados 

Resultados 2014 
Resultados Operacionais 3.323.797€ 
Resultados Financeiros 2.403.584€ 
Resultados Correntes 5.727.381€ 
Resultados Extraordinários -1.937.436€ 
Resultado Liquido Exercício 3.789.946€ 

Peso% 

1% 

26% 

34% 

6% 

14% 

0% 

0% 
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11% 

7% 
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0% 

0% 
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0% 

5% 

8% 

100% 
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Rácios Consolidados 

2014 

CMVC SMSBVC 

Fundos Próprios 128.594.896 € 14.964.792 € 

Passivo de Médio e Longo Prazo 65.571.106 € 9.951.966 € 

Capitais Permanentes 194.166.002 € 24.916.757 € 

Rácios 31 -dez-14 

Autonomia Financeira 190,09% 

Cobertura do Imobilizado 97,89% 

Solvabilidade 164,23% 

Liquidez Geral 59,96% 

Liquidez Reduzida 57,46% 

MAPA FLUXOS CAIXA CONSOLIDADO 
Resumo dos Fluxos de Caixa Consolidados 

Saldo da Gerência anterior 3.556.186,67€ Despesas Orçamentais 

Execução Orçamental 1.608.945,56€ Correntes 
Operações de Tesouraria 1.947.241,11€ Capital 
Receitas Orçamentais 60.292.309,96€ Operações de Tesouraria 

Correntes 51.775.005,23€ 
Capital 8.517 .304, 73€ Saldo para gerência seguinte 

Outras Execução Orçamental 
Operações de Tesouraria 5.742.133,86€ Operações de Tesouraria 

Total 69.590.630,48€ Total 

-7-

Consolidado 

143.559.688 € 

75.523.072 € 

219.082. 759 € 

60.851.850,88€ 
39.511.951,38€ 
21.339.899,50€ 
5.677 .501,89€ 

3.061.277,72€ 
1.049.404,64€ 
2.011.873,08€ 

69.590.630,48€ 

Concluída a apresentação, registaram-se as intervenções dos Vereadores Helena 

Marques e Ilda Figueiredo que colocaram diversas questões técnicas que foram 

respondidas pelo Chefe de Divisão Financeira, Dr. Alberto Rego e que esclareceu a 

metodologia e o documento em apreço. Finda a discussão, o Vice Presidente da 

Câmara Municipal submeteu a votação, a Consolidação das Contas do Município, 

tendo-se registado o seguinte resultado:- quatro votos a favor, do PS tendo o Vice 

Presidente exercido, ao abrigo do disposto no artigo 54°, nº 2, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro, voto de qualidade e quatro votos contra do PSD e CDU pelo que foi a 

mesma aprovada por maioria. Mais foi deliberado submeter o referido documento a 



apreciação da Assembleia Municipal tudo de acordo com o disposto, no nº 2 do artigo 

76° e artigo 75° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. Por último, foi ainda deliberado 

que o mencionado documento não ficasse transcrito na acta, pelo que, depois de 

assinado por todos os Membros presentes da Câmara Municipal e por eles rubricados 

em todas as folhas, ficam arquivados na pasta anexa ao livro de actas, nos termos do 

artigo 5° do Decreto-Lei número 45.362, de 21 de Novembro de 1963, na redação que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei número 334/82, de 19 de Agosto. Esta deliberação foi 

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

Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo 

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. Por último, foram 

proferidas as seguintes declarações de voto:- A Vereadora Helena Marques declarou 

que o PSD votou contra a integração das Contas por entender que nenhum dos 

indicadores está calculado de forma correcta, tendo o Vereador Eduardo Teixeira 

declarado que a responsabilidade pela consolidação é do órgão executivo e que o PSD 

é contra esta forma de não evidenciar as contas municipais, pretendendo saber a 

informação financeira do município a seis meses, nos termos da Lei. Disse, ainda, que 

os compromissos assumidos e não pagos não aparecem nas contas. Por último, 

declarou que o PSD não está a por em causa os técnicos, mas tão só as orientações 

políticas dadas a esses técnicos, lamentando que tenha sido recusada a auditoria do 

Tribunal de Contas às contas do Município. Por sua vez, a Vereadora Ilda Figueiredo 

declarou que votou contra pois não consegue perceber a consolidação das contas e em 

linha de conta com a posição assumida nesta matéria na conta de gerência. (03) 

PROTOCOLO DE CONSERVAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
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~ 
AMBIENTAL COM AS JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA DO CONCELHO:- Pelo 

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

"PROPOSTA - PROTOCOLO DE CONSERVAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

AMBIENTAL COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO· A Câmara Municipal de Viana do 

Castelo tem desenvolvido ações de conservação, salvaguarda, reabilitação, requalificação e 

valorização ambiental nos territórios da orla costeira no concelho de Viana do Castelo, através de 

investimentos na preservação dunar, ordenamento das áreas de estacionamento, qualificação dos 

apoios de praia e a criação de melhores acessibilidades às praias para todos os cidadãos. Assim, a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as 

juntas e uniões de freguesias para a prossecução das actividades previstas no parágrafo anterior e 

mediante a celebração de protocolos de colaboração. 

1 - Programa de Conservação e Valorização Ambiental dos espaços da orla costeira 
envolvendo os territórios e as zonas balneares. 

Juntas e Uniões de Freguesias Valor Compromisso 

Afife 32.233,50 € 2670 

Carreço 33.183,50 € 2671 

Areosa 25.659,50 € 2672 

Darque 15.010,00 € 2673 

Vila Nova de Anha 25.669,00 € 2674 

Chafé 32.233,50€ 2675 

Castelo Neiva 17.432,50€ 2676 
U.F. Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e Meadela 2.850,00 € 2677 

Total 184.271,50 € 

2 - Programa de conservação, requalificação e valorização ambiental dos espaços 
. 1 d t •t. . d . d . 1 naturais envo ven o os em onos as praias, espaços e recre10 e azer. 

Juntas e Uniões de Freguesia Valor Compromisso 

U.F. Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e Meadela 10.000,00€ 2678 

Vila Franca 2.470,00 € 2679 

Darque 2.470,00 € 2680 
Amonde 2.470,00€ 2681 
União de Freguesias de Cardielos e Serreleis 2.470,00 € 2682 

União de Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela de Suzã 2.470,00 € 2683 
Total 22.350,00 € 



(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da 

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo (04) 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A 

UNILEVER, JERÓNIMO MARTINS, LDA RELATIVO À SEGURANÇA DAS 

PRAIAS:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO E A UNILEVER, JERÓNIMO MARTINS, LDA RELATIVO À 

SEGURANÇA DAS PRAIAS 

Época Balnear 2015 
No âmbito da política de promoção e valorização das potencialidades ambientais e turíst icas do 

Concelho, importa criar boas condições de acolhimento e segurança dos utentes das praias, em 

especial aos banhistas. 

É neste contexto que a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Unilever Jerónimo Martins, Lda, 

acordam celebrar o seguinte protocolo de colaboração para a época balnear 2015: 

É objeto deste protocolo garantir a salvaguarda da segurança das praias marítimas (Afife, Arda/Bico, 

Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo, Cabedelo Luziamar, Rodanho, Amorosa 1, Amorosa 2 e Castelo de 

Neiva) e fluviais (Argaçosa e Foz do Lima) no Concelho de Viana do Castelo, com a exceção das praias 

de concessionários, na época balnear de 2015; 

A salvaguarda da segurança dos utentes das praias será garantida através da colocação de materiais 

e equipamentos destinados à informação, vigilância e prestação de socorro e salvamento de acordo 

com as inst ruções do órgão local da Autoridade Marítima - Capitania do Porto de Viana do Castelo. 

li 
Para a concretização dos objetivos acima referidos, o outorgante concerta as respetivas ações de 

acordo com o seguinte: 

A Unilever Jerónimo Martins, Lda. comparticipará no pagamento à Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, das despesas de contratação dos nadadores salvadores, no valor de 7.000 Euros, e promoverá 

ações de sensibilização ambiental, em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo; 
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A Unilever Jerónimo Martins, Lda. desenvolverá nas "Praias Olá" ações pedagógicas/Ambientais, e/ou 

outras em articulação com o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Câmara Municipal 

-CMIA; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo - CMVC - autoriza a Unilever Jerónimo Martins, Lda. a 

ostentar publicidade nas praias, nomeadamente Afife, Arda, Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo, Amorosa 

e Castelo de Neiva. 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo não se opõe à instalação de Apoios Mínimos a título precário 

e apenas em 2015, solicitados pela Unilever Jerónimo Martins, Lda (de acordo com o POOC) bem como 

instalação de barracas e mastros, mediante o licenciamento das entidades competentes, de 15 de 

Junho a 15 de Setembro. 

Ili 
Este Protocolo de Cooperação é renovável por iguais períodos, em caso de acordo de ambas as partes. 

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da 

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (05) APOIO 

À AEVC - PROMOÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAIS E DA REGIÃO:- Pelo Vice 

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

"PROPOSTA - PROMOÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAIS E DA REGIÃO - APOIO À AEVC ·A AEVC-

Associação Empresarial de Viana do Castelo, com o apoio do Município de Viana do Castelo, tem vindo 

a organizar e dinamizar um conjunto de iniciativas de promoção da região, das atividades 

empresariais, dos produtos endógenos, nomeadamente através de encontros e mostras. Assim, dada 

a importância destas acções para a economia, as empresas e para a dinamização e divulgação da 

região, venho propor que seja atribuído um subsídio à AEVC no montante de 2.500,00 €(Compromisso 

nº 2654), para apoio à realização destas iniciativas. (a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal 

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

estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, 

Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena 



Marques e Ilda Figueiredo (06) APOIO À FORMAÇÃO E À REALIZAÇÃO DE 

ACTIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS/ESPECIAIS - MEDIDA 4:- Pelo Vice 

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

APOIO À FORMAÇÃO E À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS/ESPECIAIS 

- MEDIDA 4 • De acordo com o previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, as 

Associações/Clubes do Concelho procederam à candidatura à Medida 4, solicitando apoios para 

acções e eventos de carácter competitivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos respectivos 

pedidos e reconhecendo a importância destas acções/iniciativas no desenvolvimento dos projectos 

das Associações/Clubes, na melhoria das diversas modalidades, na promoção de hábitos da vida 

saudável e na projecção da cidade de Viana do Castelo, proponho a atribuição dos apoios abaixo 

indicados: eventos a realizar, bem como, de participação em provas desportivas no estrangeiro. 

ASSOCIAÇÃO/CLUBE ATIVIDADE Compromisso 
APOIO n.º 

Junta Freouesia Vila Franca 3H BTT Vila Franca 201 5 2688 3.000,00 € 
Grupo Desportivo Centro Paroquial 18º Prémio Ciclismo Viana Fica no Coração 2689 5.000,00 € Santa Marta 40° Circuito de Santa Marta 

Nattuoa - Associacão Clube NT X-Trem Challanoe Portuoal 2690 2.800,00 € 

Motoclube Foz do Lima Concentração Motard 2692 3.500,00€ 

Cvclones Corrida da Mulher 2693 1.500,00 € 

Padela Natural Associacão Promotora Trail Runina - Hard Trail Monte Padela 2694 2.000,00 € 

Darque Kayak Clube Taça de Portugal Maratonas 2695 15.000,00 € 

ACATE Concurso Hioico 2696 1.845,00 € 

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da 

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo (07) 

CAMPEONATO EUROPEU DE LASER RADIAL &TROPHY 2015:- Pelo Vice 

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

APOIO À REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO EUROPEU DE LASER RADIAL - JÚNIOR, NA MODALIDADE 

DE VELA - No âmbito do Projeto "Centro de Mar", a Câmara Municipal de Viana do Castelo, tendo 
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em vista a prossecução dos objetivos da promoção da cidade de Viana do Castelo, como "Cidade 

Náutica do Atlântico, organiza . conjuntamente com o Clube de Vela de Viana do Castelo o 

Campeonato Europeu de Laser Radial - Júnior, na modalidade de Vela. Pretende-se com a 

organização deste grande evento internacional jovem, que se realiza entre os dias 18 e 25 de julho 

de 2015, no Rio Lima em Viana do Castelo, contribua para a difusão e o desenvolvimento da 

atividade da Vela, em geral, e pode ser vista em termos de economia, turismo, educação, desporto, 

saúde, cidadania e de herança cultural para Viana do Castelo. É acima de tudo mais uma via 

convergente para uma visão estratégica para a região. Assim, proponho a atribuição de um apoio 

ao Clube de Vela de Viana do Castelo no valor de €32.000,00 (trinta e dois mil euros), 

(Compromisso n.º 2697), necessários para à sua realização, conforme justificativa de despesas. 

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da 

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo (08) FEIRÃO 

DE VERÃO NO MERCADO MUNICIPAL - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS:- Pela 

Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - FEIRÃO DE VERÃO NO MERCADO MUNICIPAL - AUTORIZAÇÃO DE 

DESPESAS - Como forma de dinamizar o Mercado Municipal, atrair clientela e promover os produtos 

locais, a Câmara Municipal de Viana do Castelo tem vindo a realizar, desde 2014, um feirão no início 

de cada estação. O Feirão de Verão de 2015 será no próximo dia 27 de junho, incidindo sobre a 

temática dos Santos Populares. Caberá à Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica a 

dinamização de um atelier para as crianças, bem como a organização do arraial. Por outro lado, 

também o grupo de marchas populares da ribeira participará neste evento. Com vista à concretização 

destas ações, e tendo em conta os custos inerentes, propõe-se:- Q a atribuição de um subsídio à 



Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica no valor de 200,00€ (Compromisso Financeiro 

n.º 2015/2658); Q a atribuição de um subsídio à União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e Meadela no valor de 200,00€ {Compromisso Financeiro n.º 2015/2659). (a) 

Ana Margarida Silva.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da 

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo (09) APOIOS 

SOCIAIS A FAMÍLIAS CARENCIADAS - VALES SOCIAIS:- Pela Vereadora Ana 

Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

" PROPOSTA - APOIOS SOCIAIS A FAMÍLIAS CARENCIADAS - VALES SOCIAIS - O reforço da 

intervenção, da autarquia, na área da Ação.Social, evidente nestes últimos anos, possibilitou uma ação 

mais adequada e ajustada às necessidades apresentadas pelos munícipes, perante o 

descomprometimento, cada vez maior, de outras entidades públicas e privadas, exigindo uma ação 

mais pró-activa, essencial no contexto atual do país. Esta intervenção, baseada na articulação 

interinstitucional, dirigida maioritariamente a indivíduos e famílias em situação de carência ou 

disfunção, permitiu diagnosticar as necessidades mais prementes, tendo sido considerável o aumento 

do número de famílias a recorrer a apoios. Sendo a ação social um trabalho de parceria, por 

excelência, entre as diversas entidades públicas e privadas, com intervenção nesta área, tornou-se 

urgente adequar as respostas sociais às reais necessidades da população. Como fundamento para a 

criação de novas medidas de política social, esteve a auscultação de diversos parceiros, como o CDSS, 

equipas de protocolos do RSI, Cáritas Diocesana, Gabinete de Atendimento à Família, entre outros, e 

a necessidade sentida pelos próprios serviços (DAS). Perante a indispensabilidade em dar uma 

resposta imediata, foram criadas medidas, em articulação com outros parceiros, capazes de 

suprimir/minimizar as dificuldades das famílias. Em concreto:- Criação de vales sociais: Com o 
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objectivo de proporcionar o consumo de produtos frescos, como frutas, legumes, carne e peixe. 

Produtos esses indisponíveis nas instituições que atribuem géneros alimentares. 

Ano Data Valor 

2012 25 de junho 3.000,00 € 

21 de janeiro 3.000,00€ 

2013 11 de junho 3.000,00€ 

14 de novembro 1.000,00 € 

6 de fevereiro 5.000,00 € 

2014 15 de maio 5.000,00 € 

2 de outubro 2.000,00€ 

2015 5 de fevereiro 6.000,00€ 

Total 28.000,00€ 
Valor já disponibilizado 

Celebração de Protocolos com a Cáritas Diocesana e o Gabinete de Atendimento à Família: Com a 

transferência de uma verba mensal de oito mil euros, visando o apoio pecuniário em situações 

pontuais de carência, para o pagamento de rendas em atraso, despesas de saúde, água, luz, gás, 

próteses, entre outros. Desta forma, e perante as inúmeras solicit ações que chegam à Divisão de Ação 

Social, quer através das diversas instituições do concelho, quer no âmbito do atendimento social, 

propõe-se o reforço da verba para o 2.2 semestre de 2015, dest inada aos vales sociais, no montante 

de 6.000,00€. (Compromisso Financeiro n.º 2015/2655). (a) Ana Margarida Silva.". A Câmara 

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

unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana 

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques 

Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo (10) PLANOS DE AÇÃO ANUAIS DAS 

CSF/CSIFS - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva 

foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA- PLANOS DE AçÃo 

DAS COMISSÕES SOCIAIS DE FREGUESIA E INTERFREGUESIAS-AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS -A Rede Social, definida 

na Resolução de Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de Novembro, como um Fórum de 

articulação e congregação de esforços, baseado na adesão de autarquias e de entidades públicas e 



privadas sem fins lucrativos que nela queiram participar, é uma medida de política social activa que 

visa o planeamento estratégico da intervenção social local. A Rede Social de Viana do Castelo foi uma 

das redes pioneiras no país. O programa e respectiva metodologia de abordagem foram testados, 

numa primeira fase, em apenas alguns concelhos entre os quais se encontrava o de Viana do Castelo. 

Para esse efeito, a Câmara Municipal de Viana do Castelo apresentou uma candidatura ao Programa 

de Implementação da Rede Social do Instituto da Solidariedade e Segurança Social. Na continuidade 

do trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2010, cada uma das comissões sociais de 

freguesia/interfreguesias, encontra-se a terminar a elaboração do seu plano de ação para 2015 e nas 

várias actividades a desenvolver constam, designadamente: realização de fóruns comunitários nas 

áreas da saúde, emprego e qualificação profissona!, segurança dos idosos, cidadania e inclusão social; 

convívios intergeracionais; promoção dos produtos regionais mediante a realização de feiras e 

lançamento de brochuras; caminhadas; atividades de ocupação de tempos livres para crianças e 

idosos; entre outras. Proponho, assim, para o desenvolvimento das actividades previstas, a atribuição 

de um subsídio a cada comissão social, de acordo com o plano anual de actividades por cada uma 

apresentado, devidamente orçamentado, valor a pagar após o envio de comprovativos das despesas 

devidamente informadas pelo serviços camarários da Divisão de Ação Social, de acordo com a 

seguinte tabela: 

CSF/CSIF UF/JF que preside 
Valor N.2Comp. 

Orçamento Financeiro 

Areosa JF Areosa 250,00€ 2015/2660 
Darque JF Darque 100,00€ 2015/2661 

Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela 
UF Viana do Castelo (Santa Maria 

600,00€ 2015/2662 
Maior e Monserrate) e Meadela 

Alvarães, Mazarefes, Vila Franca e Vila Fria JF Alvarães 950,00€ 2015/2663 
Carreço, Afife, Freixieiro de Soutelo e Amonde JF Carreço 1.500,00€ 2015/2664 
Santa Marta, Cardielos e Serreleis JF Santa Marta 1.500,00€ 2015/2665 
Vale do Lima Sul (Deão, Deocriste, Moreira de Geraz 

UF de Geraz do Lima (Santa Maria, 
do Lima, Santa Leocádia de Geraz do Lima, Santa 

Santa Leocádia e Moreira) e Deão 
600,00€ 2015/2666 

Maria de Geraz do Lima, Subportela e Portela Susã) 

Vila Nova de Anha, Chafé, Castelo de Neiva e S. 
JF Vila Nova de Anha 800,00€ 2015/ 2667 

Romão de Neiva 

Vale do Neiva (Barroselas, Carvoeiro, Mujães e Vila 
JF de Mujães 950,00€ 2015/ 2668 

de Punhe) 

Perre e Outeiro JF de Perre 700,00€ 2015/ 2669 
TOTAL 7.950,00€ 
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(a) Ana Margarida Silva.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. 

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

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo ( 11) ATL DE 

VERÃO DA APCVC • ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO:- Pela Vereadora Ana Margarida 

Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ATL DE 

VERÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL OE VIANA DO CASTELO: ATRIBUIÇÃO OE SUBSÍDIO 

·A Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo tem vindo a desenvolver, durante os períodos 

de férias letivas, atividades de ocupação de tempos livres para os seus utentes, indo, assim, de 

encontro a uma necessidade premente dos encarregados de educação que, encontrando-se a 

trabalhar, não dispõem de qualquer alternativa para colocação dos seus educandos. Estas atividades 

têm vindo a acontecer nas instalações da EBl da Abelheira e foram financiadas pela Fundação 

Calouste Gulbenkian num projeto que a APCVC denominou por "Dentes de Leão". Tendo terminado, 

entretanto, o financiamento, decidiu a APCVC assegurar novamente esta iniciativa nas próximas férias 

de verão. Sucede que, sem financiamento, as mesmas implicam, para cada encarregado de educação, 

um custo extremamente dispendioso. Assim, e como forma de comparticipar os custos inerentes da 

mesma, propõe-se a atribuição de um apoio de 500,00€ à Associação de Paralisia Cerebral de Viana 

do Castelo. (Compromisso Financeiro n.!! 2015/2656.) (a) Ana Margarida Silva.". A Câmara 

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

unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana 

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques 

Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. AUSENCIA DE VEREADOR:- Quando os 

trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (12) APOIO À 



REALIZAÇÃO DO FIGAC:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO À REALIZAÇÃO DO FIGAC - Os 

alunos finalistas do curso de licenciatura em Gestão Artística e Cultural, do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo, organizaram em 2015 a Gil edição do Fórum Internacional de Gestão Artística e 

Cultural, subordinado ao tema "Cooperação Cultural Transnacional" que contou com a presença de 

vários especialistas nacionais e estrangeiros. Atendendo a que se tratou de um espaço privilegiado de 

promoção da cultura artística e de divulgação de novas formas de trabalho colaborativo e em rede, 

proponho a atribuição de um apoio de 500€ à Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Educação de Viana do Castelo com NIF 502462655. (Nº de Compromisso: 2698). (a) Maria José 

Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da 

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo (13) FEIRA MEDIEVAL:- Pela 

Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - FEIRA MEDIEVAL - A Feira Medieval de Viana do Castelo tem conhecido 

um notável desenvolvimento que a tornaram já um dos eventos mais apreciados na programação 

cultural anual. Organizada pela Associação VianaFestas, com a participação de Associações Culturais 

locais. Reconhecendo o interesse deste evento e a sua atractividade, proponho a atribuição de um 

subsídio de 23.000€ (Nº Compromisso 2701) à Associação VianaFestas. (a) Maria José Guerreiro.". A 

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

por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana 

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques 

e Ilda Figueiredo (14) PRÉMIO ESCOLAR ANTÓNIO MANUEL COUTO VIANA:-
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Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - PRÉMIO ESCOLAR ANTÓNIO MANUEL COUTO VIANA - António Manuel 

Couto Viana é um nome ilustre das Letras Portuguesas, destacando-se em diversos géneros como a 

lírica, a narrativa e o drama, e que muito fez pela divulgação e promoção de Viana do Castelo. Tendo 

falecido em 8 de Junho de 2010, decidiu a Camara Municipal de Viana do Castelo criar o Prémio Escolar 

António Manuel Couto Viana, nas modalidades de Poesia, Conto, Ilustração e Ensaio, destinado a 

todos os alunos do Concelho, que, neste ano de 2015, já conta com cinco edições. Deste modo, 

estando prevista a entrega dos prémios no dia 13 de Junho de 2015, propõe-se a autorização de 

despesa de 1850€. (N2 de compromisso: 2699). Distribuídos da seguinte forma: 

12 Ciclo do Ensino Básico 50 + 50 + 50 = 150€; 
22 Ciclo do Ensino Básico 100 + 100 + 100 = 300€; 
32 Ciclo do Ensino Básico 150 + 150 + 150 + 150 = 600€; 
Ensino Secundário 200 + 200 + 200 + 200 + = 800€ 

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

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

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo (15) PROTOCOLO DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL - BANDAS MUSICAIS DO CONCELHO -

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS - ADENDA:- 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 - ADENDA - Em adenda à deliberação tomada em 28 de Maio findo, sobre o 

mesmo assunto, propõe-se o aditamento, na cláusula primeira, ponto 3, com os seguintes 

apoios para aquisição de instrumentos. 

Entidade Aquisição de Instrumentos 
Banda Escuteiros de Barroselas 5.000,00€ - (CF 2684) 

Banda Musical Velha de Barroselas 5.000,00€ - (CF 2685) 
Filarmónica do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha 5.000,00€ - (CF 2686) 



PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
ENTRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 
E 

BANDA ESCUTEIROS DE BARROSELAS 

Considerando que a Banda dos Escuteiros de Barroselas, fundada em 1934, desenvolve, no espaço 

concelhio em que está inserida, um trabalho de valorização cultural das populações sobretudo na área 

musical, trabalho que se pretende ver cada vez mais alargado e qualificado, de modo a incrementar 

uma cultural musical ativa e enraizada na genuína tradição cultural da região; 

Importando que a Banda Escuteiros de Barroselas continue a ministrar o ensino da música aos seus 

elementos mas, também, a incrementar a sua Escola de Música aberta a outros jovens da sua área de 

influência; 

Reconhecendo que esta atividade de ensino envolve recursos humanos e materiais com elevados 

custos, nomeadamente na aquisição e manutenção do instrumental, que oneram muito o seu 

orçamento; 

Considerando ainda o objetivo de fomentar a sua participação nos atos culturais do município; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Banda Escuteiros de Barroselas, representadas 

respetivamente pelo Presidente da Câmara José Maria Costa e pelo Presidente da Direção da Banda, 

Armindo Peixoto, adiante abreviadamente designadas por CMVC e BEB, celebram entre si o seguinte 

protocolo de desenvolvimento cultural: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A CMVC compromete-se a: 

1. Conceder um subsídio anual de €4.800,00, em prestações mensais de €400,00, para apoio à 

renovação/manutenção do seu instrumental e fardamento e às atividades de formação musical 

da sua Escola de Música, aberta à população infanto-juvenil de Barroselas. 

2. Apoiar a realização de 3 concertos na cidade (em datas a acordar pelas partes), atribuindo à BEB 

a verba de €473,33, por concerto. 

3. Atribuir o valor de 5000( para aquisição de instrumentos, actua lizando assim o espólio 

instrumental da banda. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
A BEB compromete-se a: 

1. Manter em funcionamento a escola de Música assim como outras atividades destinadas à 

formação musical e à ocupação dos tempos livres dos jovens. 

2. Realizar os três concertos anuais no âmbito da animação cultural do Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A não realização de qualquer dos concertos do ponto 2 da Cláusula Primeira implica, por parte da BEB, 

aviso prévio e suspensão do montante do subsídio. 

CLÁUSULA QUARTA 
A BEB compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 
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1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao 

último exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia 

Geral da sua aprovação; 
3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA QUINTA 
O presente protocolo é válido até 31 de dezembro de 2015 e terá efeitos a partir de janeiro de 2015. 

CLÁUSULA SEXTA 

O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo." 

"PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
ENTRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 
E 

BANDA MUSICAL VELHA DE BARROSELAS 

Considerando que a Banda Musical Velha de Barroselas, fundada em 1864, desenvolve, no espaço 
concelhio em que está inserida, um trabalho de valorização cultural das populações sobretudo na área 
musical, trabalho que se pretende ver cada vez mais alargado e qualificado, de modo a incrementar 

urna cultura musical ativa e enraizada na genuína tradição cultural da região; 

Importando que a Banda Musical Velha de Barroselas continue a ministrar o ensino da música aos 

seus elementos mas, também, a incrementar a sua Escola de Música aberta a outros jovens da sua 

área de influência; 

Reconhecendo que esta atividade de ensino envolve recursos humanos e materiais com elevados 

custos, nomeadamente na aquisição e manutenção do instrumental; 

Considerando ainda o objetivo de fomentar a sua participação nos atos culturais do município; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Banda Musical Velha de Barroselas, representadas 

respetivamente pelo Presidente da Câmara, José Maria Costa, e pelo Presidente da Direção da Banda, 

Isaac Damasceno Oliveira Rego, adiante abreviadamente designadas por CMVC e BMVB, celebram 

entre si o seguinte protocolo de desenvolvimento cultural: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A CMVC compromete-se a: 

1. Conceder um subsídio anual de €4.800,00, em prestações mensais de €400,00, para apoio à 

renovação/manutenção do seu instrumental e fardamento e às atividades de formação musical 
da sua Escola de Música, aberta à população .infanto-juvenil de Barroselas. 

2. Apoiar a realização de 3 concertos na cidade (em datas a acordar entre as partes), atribuindo à 

BMVB a verba de €473,33, por concerto. 

3. Atribuir o valor de 5000€ para aquisição de instrumentos, actualizando assim o espólio 

instrumental da banda. 



CLÁUSULA SEGUNDA 
A BMVB compromete-se a: 

l. Manter em funcionamento a escola de Música assim como outras atividades destinadas à 
formação musical e à ocupação dos tempos livres dos jovens. 

2. Realizar os três concertos anuais no âmbito da animação cultural do Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A não realização de qualquer dos concertos do ponto 2 da Cláusula Primeira implica, por parte da 

BMVB, aviso prévio e suspensão do montante do subsídio. 

CLÁUSULA QUARTA 
A BMVB compromete-se a entregar em casa ano e até ao 30 de março: 

l. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 

exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 
2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato 

CLÁUSULA QUINTA 
O presente protocolo é válido até 31 de dezembro de 2015 e terá efeitos a partir de janeiro de 2015. 

CLÁUSULA SEXTA 
O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo. 

PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
ENTRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 
E 

FILARMÓNICA DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA NOVA DE ANHA 

Considerando que a Filarmónica do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha, fundada em 2009, 

desenvolve, no espaço concelhio em que está inserida, um trabalho de valorização cultural das 

populações sobretudo na área musical, trabalho que se pretende ver cada vez mais alargado e 

qualificado, de modo a incrementar uma cultural musical ativa e enraizada na genuína tradição 

cultural da região; 

Importando que a Filarmónica do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha continue a ministrar 

o ensino da música aos seus elementos mas, também, a incrementar a sua Escola de Música aberta a 

outros jovens da sua área de influência; 

Reconhecendo que esta atividade de ensino envolve recursos humanos e materiais com elevados 

custos, nomeadamente na aquisição e manutenção do instrumental, que oneram muito o seu 

orçamento; 

Considerando ainda o objetivo de fomentar a sua participação nos atos culturais do município; 
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c_Q. 
A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Filarmónica do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de 
Anha, representadas respetivamente pelo Presidente da Câmara, José Maria Costa, e pelo 

Coordenador do Departamento Cultural e Recreativo do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de 

Anha, João Fernando Rodrigues da Cruz, adiante abreviadamente designadas por CMVC e FVNA, 

celebram entre si o seguinte protocolo de desenvolvimento cultural: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A CMVC compromete-se a: 

l. Conceder um subsídio anual de €4.800,00, em prestações mensais de €400,00, para apoio à 

renovação/manutenção do seu instrumental e fardamento e às atividades de formação musical 
da sua Escola de Música, aberta à população infanto-juvenil de Vila Nova de Anha. 

2. Apoiar a realização de 3 concertos na cidade (em datas a acordar pelas partes), atribuindo à FVNA 

a verba de €473,33, por concerto. 

3. Atribuir o valor de 5000€ para aquisição de instrumentos, actualizando assim o espólio 

instrumental da banda. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
A FVNA compromete-se a: 

l. Manter em funcionamento a escola de Música assim como outras atividades destinadas à 
formação musical e à ocupação dos tempos livres dos jovens. 

2. Realizar os três concertos anuais no âmbito da animação cultural do Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A não realização de qualquer dos concertos do ponto 2 da Cláusula Primeira implica, por parte da 

FVNA, aviso prévio e suspensão do montante do subsídio. 

CLÁUSULA QUARTA 
A FVNA compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 
exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA QUINTA 
O presente protocolo é válido até 31 de dezembro de 2015 e terá efeitos a partir de janeiro de 2015. 

CLÁUSULA SEXTA 
O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo." 

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

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

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 



Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (16) REGULAMENTO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE VIANA DO 

CASTELO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:-

"REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TURISTICOS NO 
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO 

Capítulo 1 
Disposições gerais 

Artigo 1.2 
lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, do disposto na alínea a) do n.2 6 do artigo 64.2 e da alínea a) do n.2 2 do artigo 
53.2 da Lei n.2 169/99, de 18 de setembro, na redação atualizada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como do disposto no Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2013, de 3 
de setembro, na sua atual redação em vigor e ainda pelo Decreto-Lei n.2 108/2009 de 15 de maio, 
cujo objeto é o Regime Jurídico de Animação Turística. 

Artigo 2.º 
Âmbito e objeto 

1. O presente Regulamento visa disciplinar a atribuição e exploração de circuitos turísticos e a 
respetiva circulação no município de Viana do Castelo. 

2. Sem prejuízo de outros meios de transporte que possam vir a ser utilizados, os veículos a uti lizar 
poderão assumir alguma das seguintes tipologias: 

a) Autocarros turísticos; 

b) Comboios turísticos; 

Capítulo li 
Procedimento 

Artigo 3.º 
licença 

1. A exploração de circuitos turíst icos no concelho de Viana do Castelo está sujeita a licenciamento 
municipa l, nos termos e condições estabelecidos no presente Regulamento. 

2. A concessão das licenças de exploração de circuitos turísticos faz-se mediante recurso a 
procedimento concursal que permita a apresentação de propostas por vários interessados. 

3. Os titulares das licenças devem, igualmente, observar os restantes requisitos legais para o exercício 
desta atividade, nomeadamente no âmbito de legislação rodoviária ou do Regime Jurídico da 
Animação Turística. 

4. Da licença deverá constar a relação dos veículos afetos à exploração do(s) circuito(s) turístico(s). 
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5. A emissão ou renovação da licença para a exploração de circuitos turísticos está sujeita ao 
pagamento de taxas previstas no Regulamento e tabela de Taxas e Licenças Municipais e/ou no 
procedimento concursal para a sua atribuição. 

6. O não pagamento das taxas devidas constitui fundamento de denúncia do direito de exploração. 

Artigo 4.º 
Procedimento para atribuição de licença 

1. As licenças serão atribuídas após concurso público a levar a cabo pela Câmara Municipal de Viana 
do Castelo, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

2. Na deliberação do executivo camarário que aprovar a abertura do concurso, será, também, definido 
o circuito a licenciar, bem como a tipologia do veículo a utilizar. 

3. A candidatura ao concurso público para atribuição de licença terá que ser sempre instruída com os 
seguintes elementos: 

a) Fotocópia do Cartão do Cidadão ou do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte, se o 
candidato for pessoa singular; 

b) Certidão do registo comercial atualizada, se o candidato for pessoa coletiva; 

c) Documento comprovativo de o candidato se encontrar em situação regularizada relativamente 
a dívidas por impostos ao Estado e por contribuições para a Segurança Social, ou documento 
de autorização de consulta de situação tributária e contributiva; 

d) Termo de responsabilidade, emitido pelo requerente da licença, atestando a aptidão dos 
condutores para a condução dos veículos em causa; 

e) Documento comprovativo do seguro de responsabilidade civil, quanto a ocupantes e a terceiros; 

f) Documento comprovativo de que o candidato se encontra licenciado, pelo Instituo da 
Mobilidade e dos Transportes, para o exercício da atividade de transportador público rodoviário 
de passageiros, para os casos em que o candidato pretender a utilização de veículos com 
lotação superior a nove (9) lugares. 

4. Após a adjudicação, o concessionário fica obrigado a dar início da actividade no prazo de 60 dias. 
Contudo, mediante acordo entre as partes, poderá determinar-se outro julgado conveniente (ano 
civil, período estival, etc). 

5. Em caso de incumprimento dos prazos estipulados no número anterior, a adjudicação ficará sem 
efeito. 

6. A concessão é intransmissível, por ato entre vivos, total ou parcialmente, sem prévia autorização 
da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

Artigo S.º 
Alvará 

1. A licença de exploração é titulada pelo respetivo alvará, emitido pelo prazo de cinco (5) anos. 

2. A renovação do alvará deve ser requerida pelo titular da licença de exploração até 30 dias antes do 
termo da sua validade, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo. 

3. É condição essencial da renovação da licença a realização de prévia vistoria ao(s) veículo(s) afetos 
à exploração do(s) circuito(s) turístico(s). 

4. A licença de exploração caduca: 
a) Findo o prazo da sua validade; 

b) Sempre que o alvará não seja renovado, em virtude de não ter sido requerida a vistoria do(s) 
veículo(s) afetos à exploração do(s) circuito(s) turístico(s). 



Artigo 6.2 

Vistoria 
A concessão da licença ou renovação depende de prévia vistoria aos respetivos veículos de transporte. 

Capítulo Ili 
Condições de circulação 

Artigo 7.2 
Circuitos e paragens 

1. Compete à Câmara Municipal determinar o(s) circuito(s), bem como os locais de paragem para 
tomada e largada de passageiros. 

2. Os locais de paragem serão devidamente sinalizados nos termos do Regulamento de Sinalização do 
Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar nº. 22-A/98 de 1 de Outubro, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos-Regulamentares nº. 41/2002 de 20 de Agosto, nº. 13/2003 de 26 de 
Junho, nº. 2/2011 de 3 de Março e ainda pelo Decreto-Lei nº. 39/2010 de 26 de Abril. 

3. As paragens deverão ser alvo de personalização pelo concessionário, mediante aprovação prévia 
da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

4. O acesso de passageiros aos veículos só poderá ser efectuado nos locais de paragem autorizados 
nos termos do número anterior. 

5. É proibido o estacionamento dos veículos na via pública, exceto nos locais devidamente sinalizados 
para o efeito. 

6. A Câmara Municipal de Viana do Castelo poderá introduzir alterações ao circuito em caso de 
interesse público ou a pedido do concessionário para realização de eventos ocasionais. 

7. A alteração de circuito a pedido do concessionário para a realização de eventos ocasionais estará 
condicionada ao disposto no número anterior e ao cumprimento das seguintes condições: 
a) A mudança de circuito carece de requerimento do titular do alvará; 

b) O requerimento referido na alínea anterior deverá dar entrada na Câmara Municipal com a 
antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data pretendida para a realização do 
evento, sob pena de indeferimento liminar, e deverá ser acompanhado dos seguintes 
elementos: 
i. Data e hora do evento ocasional; 

ii. Duração previsível do evento; 

iii. Documentos de identificação do requerente, bem como a indicação do alvará a que se refere 
o artigo Sº; 

iv. Circuito, em base cartográfica, a realizar no âmbito do evento ocasional. 
c) A mudança de circuito que vier a ser aprovada nos termos dos números anteriores tem carácter 

excepcional e tem validade, apenas, pelo período de tempo que durar o evento ocasional. 

Artigo 8.2 
Condicionantes à circulação 

1. A circulação processa-se de acordo com o traçado constante do procedimento concursal e de 
acordo com o número anterior. 

2. A circulação estará condicionada ao cumprimento das seguintes condições: 

a) Não prejudicar as condições de circulação e normal fluidez do restante tráfego, no estrito 
cumprimento do Código da Estrada; 
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As características dos veículos a utilizar serão definidas no procedimento concursal pela Câmara 
Municípal de Viana do Castelo. 

Capítulo IV 
Disposições específicas 

Artigo 10.º 
Deveres dos titulares do alvará 

1. Constituem deveres dos titulares dos alvarás cumprir e fazer cumprir pelos seus colaboradores as 
determinações do presente Regulamento e demais disposições legais aplicáveis. 

2. O titular do alvará comunicará mensalmente, por via electrónica, à Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, a identificação dos condutores afetos à prestação de serviços do mês seguinte. 

3. O titular do alvará fornecerá, mensalmente, dados relativos ao número de passageiros 
transportados do mês anterior. 

4. O titular do alvará deverá manter os veículos limpos e isentos de sujidade. 

Constituem deveres dos condutores: 

Artigo 11.2 

Deveres dos condutores 

a) Conduzir os veículos de forma diligente e no estrito cumprimento do Código da Estrada; 

b) Usar de delicadeza, civismo e correção para com o público; 

c) Apresentarem-se munidos com o respetivo cartão de identificação para o ano em causa, de acordo 
com as condições definidas no artigo seguinte; 

Artigo 12.2 

Cartão de identificação 
O cartão de identificação deverá conter a identificação do titular do alvará, o ano em causa, o nome 
do condutor e espaço para aposição de fotografia tipo passe. 

Artigo 13.2 

Tabela de preços 
1. A tabela de preços inicial, bem como alterações subsequentes, carecem de comunicação prévia à 

Câmara municipal de Viana do Castelo. 

2. A tabela de preços, devidamente autenticada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, deverá 
ser afixada no veículo, em local visível. 

Artigo 14.º 
Bilhética 

1. Os títulos de transporte devem obedecer às normas legais em vigor. 
2. A emissão dos títulos de transporte é da responsabilidade do titular do alvará. 

3. Sem prejuízo do número 1 do presente artigo, os títulos de transporte devem ser numerados 
sequencialmente e conter a identificação do titular do alvará, número do alvará, número de 
contribuinte, identificação do circuito e respectivo preço. 



Artigo 15.Q 

Horário de funcionamento 
1. O horário de funcionamento abrangerá o período mínimo das 10.00 horas às 18.00 horas, todos os 

dias de semana de Outubro a Março (inclusive) e das 10.00 horas às 00.00 de Abril a Setembro 
(inclusive). 

2. A atribuição do horário de funcionamento será efetuada pela Câmara Municipal de Viana do 
Castelo. 

3. O alargamento do horário previsto no n.º 1 será concedido apenas nos casos em que exista 
interesse público. 

Capítulo V 
Fiscalização e sanções 

Artigo 16.Q 
Fiscalização 

Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, a fiscalização do cumprimento 
do disposto no presente Regulamento compete à Câmara Municipal de Viana do Castelo e às 
autoridades policiais. 

Artigo 17.Q 
Contra-ordenações 

1. De acordo com o estipulado no presente Regulamento, constituem contra-ordenações: 

a) A circulação de veículo sem prévio licenciamento municipal; 

b) A falta de registo dos condutores; 

c) O excesso de lotação dos veículos; 

d) A condução do veículo em violação às condições previstas no artigo 8.º do presente 
Regulamento; 

e) A falta de cartão de identificação dos condutores; 

f) A falta de tabela de preços afixada em local visível; 

g) A falta de autenticação da tabela de preços por parte da Câmara Municipal; 

h) A paragem dos veículos fora dos locais previstos para o efeito nos termos do presente 
Regulamento, nos documentos que constituem o procedimento concursal, ou devidamente 
autorizados pela Câmara Municipal de Viana do Castelo; 

i) A tomada e/ou largada de passageiros fora dos locais previstos para o efeito; 

j) A falta de higiene dos veículos; 

k) A falta de delicadeza, civismo e correção para com o público. 

2. O produto das coimas aplicadas pelo município constitui receita própria do mesmo. 

3. As infrações ao disposto no presente artigo são da responsabilidade do titular do alvará. 

4. Compete ao Vereador da área funcional determinar a instauração dos processos de contra
ordenação bem como aplicar as respetivas coimas. 

Capítulo VI 
Disposições finais 



Artigo 18.2 
Legislação subsidiária 
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A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Regulamento aplica-se subsidiariamente 
o Código da Estrada e legislação complementar, bem como o Regime Jurídico da Animação Turística. 

Artigo 19.2 
Interpretação e casos omissos 

As lacunas e dúvidas interpretativas suscitadas na aplicação do presente Regulamento serão 
preenchidas e/ou resolvidas, pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

Artigo 20.2 
Taxas 

As taxas de concessão e exploração de circuitos turísticos na cidade de Viana do Castelo, previstas no 
presente Regulamento estão consagradas no Regulamento de Taxas Municipais. 

Artigo 21.2 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 15 (quinze) dias após a data da sua publicação através de 

edital nos lugares de estilo, nos termos legais. 

(a) Luís Nobre.". A Câmara Muniàpal deliberou aprovar a transcrita proposta e ao abrigo 

do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 25° conjugado com a alínea k) do 

número 1 do artigo 33°, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para 

aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento para Atribuição de Circuitos 

Turísticos no município de Viana do Castelo. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana 

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques 

e Ilda Figueiredo. (17) AJUSTE DIRECTO PARA ADJUDICAÇÃO DA 

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINANCIAMENTO, EM SISTEMA DE 

LEASING, PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS VIATURAS DE TRANSPORTE" -

PARECER PRÉVIO:- Presente o processo indicado em título do qual consta a 

informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - Para efeitos do disposto no 

n2 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 pelo Director de Departamento de Educação, 

Cultura e Qualidade de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, de 10 de Abril de 2015, e o despacho do Sr. 

Presidente de 14 do mesmo mês, relativa à abertura de procedimento por concurso público para 

adjudicação da "Prestação de serviços para financiamento, em sistema de leasing, para a aquisição de 

três viaturas de transporte", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 74/A2/2015). 

O preço base estimado do procedimento é de €156.627,17, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a 

redução remuneratória, por ser o 1º serviço de 2015. O valor respeitante ao presente ano tem 

cabimento orçamental conforme proposta de cabimento nº 1981 anexa, no valor total de €23.499,62, 

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 5enº12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

conceder parecer favorável relativamente à adjudicação do contrato de prestação de 

serviços por ajuste directo, nos termos constantes da transcrita informação. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da 

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo tendo esta ultima declarado que 

a Câmara deve protestar junto do Ministério da Educação pelo encerramento das 

escolas sem as respectivas comparticipações em matéria de transporte de alunos. (18) 

AJUSTE DIRECTO PARA ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

A ORGANIZAÇÃO DO 25° PREMIO DE CICLISMO JN" - PARECER PRÉVIO:-

Presente o processo indicado em título do qual consta a informação que seguidamente 

se transcreve:- "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 
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informação prestada pelo Vereador do Desporto, Eng. Vítor Lemos, de 5 de junho corrente e despacho 

do mesmo dia, relativa à abertura de procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação 

de serviços para a organização do 25º Premio de Ciclismo JN - Edição de 2015", deverá o mesmo ser 

submetido a reunião de Câmara (Proc. 77/A2/2015). Tem cabimento orçamental conforme proposta 

de cabimento nº 2061 anexa, no valor de €14.145,00, com IVA incluído, e foi sujeito a redução 

remuneratória, tendo em atenção o disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 75º 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 5enº12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

conceder parecer favorável relativamente à adjudicação do contrato de prestação de 

serviços por ajuste directo, nos termos constantes da transcrita informação. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da 

Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (19) JOGOS NÁUTICOS DO 

ATLÂNTICO 2015:- Pelo Vice Presidente foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- JOGOS NÁUTICOS Do ATLÂNTICO 2015 - Os XXI 

Jogos Náuticos do Atlântico 2015 vão ser realizados de 12 a 17 de julho, em Orio e Zarautz, País Basco, 

Espanha. Participarão nestes jogos 52 atletas oriundos da Associação de Natação de Viana, Clube de 

Vela de Viana do Castelo, VRL - Viana Remadores do Lima, Surf Clube de Viana e do Darque Kayak 

Clube, e mais 7 acompanhantes (treinadores/dirigentes). Assim, para fazer face às despesas com as 

inscrições, alimentação, alojamento, aluguer de autocarro e transporte das embarcações, etc., 

propõe-se a atribuição da verba de€ 25.000 (vinte e cinco mil euros). Compromisso n.º 2704. (a) Vítor 

Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação 



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

Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, 

Helena Marques e Ilda Figueiredo. (20) AJUSTE DIRECTO PARA ADJUDICAÇÃO 

DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE VÁRIOS 

ESPECTACULOS NO CENTRO CULTURAL" - PARECER PRÉVIO:- Presente o 

processo indicado em título do qual consta a informação que seguidamente se 

transcreve:- "INFORMAÇÃO - Para efeitos do disposto no nº 5, nº 6 e no nº 12 do artigo 752 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 Chefe de Divisão de Cultura e Museus, Ora. Salomé Abreu, em 8 de junho 

corrente, relativa à abertura de procedimento de "Prestação de serviços para organização de vários 

espectaculos no Centro Cultural", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 

78/A2/2015). Tem cabimento orçamental conforme proposta de cabimento nº 2070 anexa, no valor 

de €91.635,00, com IVA incluído, e não foi sujeito a redução remuneratória -1º serviço de 2015. (a) 

Olimpia Ribeiro.". A Vereadora Ilda Figueiredo solicitou que estas matérias sejam 

presentes á reunião do Executivo antes da realização dos espectáculos a que se 

referem. 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 à adjudicação do contrato de prestação de serviços por ajuste 

directo, nos termos constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada 

por maioria com os votos a favor do Vice Presidente e dos Vereadores Ana Margarida 

Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo e os votos contra dos 

Vereadores Marques Franco e Helena Marques. (21) ALTERAÇÃO AO REGIMENTO 
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À,~, 

U? 
- PROPOSTA DO PSD:- Pela Vereadora Helena Marques 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 2º 
Duração das reuniões 

Artigo 3º 
Condições de Funcionamento 

1º As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser gravadas para memória futura e deverão ter 

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

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Artigo4Q 
Caráter Publico das Reuniões 

Artigo 5 º 
Período antes da ordem do dia 

Artigo 6º 
Declarações de Voto 

Artigo 1º 
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 8º 
Atas 

Artigo 9º 
Entrada em Vigor 



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

resultado:- 4 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 Vice Presidente da Câmara e dos 

Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos a favor 

dos Vereadores Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (22) 

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 - A 

alteração orçamental proposta, resulta num aumento global da receita e despesa, no valor de 

4.980.448,55 euros, respeitante ao empréstimo contratado para investimento. Foram reforçadas as 

rubricas de aquisição de terrenos, destinados à ampliação de parques empresariais e arranjos 

urbanísticos (Praia Norte). Foram, ainda, reforçadas rubricas de coesão de Território e 

Desenvolvimento das freguesias. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DOTAÇOES DA RECEITA 
MODIFICACOES ORCAMENTAIS 

CLASSIFICAÇÃO 
DOTAÇÃO 

INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/ 
DOTAÇÃO 

ECONÓMICA 
DESCRIÇÃO ANTERIOR 

REFORCOS ANULACÕES 
SEGUINTE 

12 PASSIVOS FINANCEIROS 
1206 EMPRÉSTIMOS A MEOIO E LONGO PRAZOS 
120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 4.980.448,55 4.980.448,55 

TOTAL 4.980.448,55 4.980.448,55 
TOTAL OE RECEITAS CORRENTES 
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 4.980.448,55 
TOTAL OE OLITRAS RECEITAS 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESPESA 
MODIFICACOES ORCAMENTAIS 

DOTAÇÃO 
INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/ 

DOTAÇÃO 
ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR 

REFORÇOS ANULAÇÕES 
SEGUINTE 

02 CAMARA MUNICIPAL 
0201 PRESIOÉNCIA 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020121 OUTROS BENS 50.000,00 0,00 5.000,00 45.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020208 LOCAÇÃO DE OuTROS BENS 20.000,00 0,00 4.500,00 15.500,00 
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 8.500,00 3.000,00 0,00 11.500,00 
020217 PUBLICIDADE 280.000,00 0,00 1.000,00 279.000,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 
0301 JUROS DA DIVIDA PúBLICA 
030103 Soe. FINANCEIRAS· BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
03010302 EMPRÉSTIMOS OE MÉDIO E LONGO PRAZO 152.178,41 315.000,00 0,00 467.178,41 
04 TRANSFERÉNCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 

0405010208 OUTROS 1.164.589.47 500,00 º·ºº 1.165.089,47 
04050108 OUTROS 349.751,00 41.820,00 º·ºº 391.571,00 
08 TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL 
0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
080501 CONTINENTE 
08050102 FREGUESIAS 
0805010208 OUTRAS TRANSFERÉNCIAS 651.000,00 198.000,00 0,00 849.000,00 
09 ATIVOS FINANCEIROS 

0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
090802 SoclEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS· PÚBLICAS 3.067 .364,00 250.000,00 0,00 3.317.364,00 

0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAl 
02 AOUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AOUISIÇÃO De BENS 
020115 PRÉll.IOS, CONDECORAÇÕES E ÜfERTAS 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 
0202 AoUISIÇÃO De SERVIÇOS 
020202 UMPEZA E HIGIENE 170.000,00 3.000,00 0,00 173.000,00 
07 AOUISIÇÃO DE BENS De CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070107 EOUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 91.500,00 5.000,00 0,00 96.500,00 
070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 223.500,00 0,00 5.000,00 218.500,00 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 

07011002 OUTRO 15.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 
0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA E QUALIDADE De VIDA 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0102 ABONOS VARIÁVEIS Ou EVENTUAIS 
010204 A.JUDAS DE CUSTO 15.000,00 0,00 500,00 14.500,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 

020101 MATERIAS-PRIMAS li.SUBSIDIÁRIÂS" 65.000,00 5.000,00 0,00 70.000,00 
020117 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 19.500,00 2.500,00 0,00 22.000,00 
020121 OUTROS BENS 150.500,00 10.000,00 0,00 160.500,00 
0202 AOUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020202 UMPEZA E HIGIENE 10.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00 
020220 OUTRoS TRABALHOS ESPECIAllZAOOS 356.000,00 0,00 24.000,00 332.000,00 
020225 OuTRos SERVIÇOS 1.440.500,00 75.000.00 0,00 1.515.500,00 
04 TRANSFERÉNCIAS CORRENTES 

0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

040501 CoNTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010208 OUTROS 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00 
04050108 OUTROS 301.500,00 15.100,00 0,00 316.600,00 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

04070101 FINS CULTURAIS 488.000,00 2.000,00 º·ºº 490.000,00 
04070102 FINS DESPORTIVOS 660.000,00 63.000,00 º·ºº 723.000,00 
07 AoUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070103 EDIFICIOS 
07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030202 Museus 120.000,00 0,00 10.000,00 110.000,00 
07010305 ESCOLAS 872.376,67 0,00 9.000,00 863.376,67 
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 20.000,00 0,00 5.100,00 14.900,00 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 OUTRO 211 .000,00 5.000,00 º·ºº 216.000,00 

0204 DEPARTAMENTO ORDENAMENTO Do TERRITÔRIO E AMBIENTE 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0102 ABONOS VARIÁVEIS Ou EVENTUAIS 

010204 AJUDAS DE CUSTO 3.000,00 500,00 º·ºº 3.500,00 
02 AoulSIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AOUISIÇÃO DE BENS 
020117 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 
020121 OUTROS BENS 45.000,00 5.000,00 0,00 50.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020208 LOCAÇÃO De 0uTROS BENS 100,00 500,00 0,00 600,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 

0701 INVESTIMENTOS 
070101 TERRENOS 1.000,00 150.000,00 0,00 151.000,00 
070115 OUTROS INVESTIMENTOS 
07011501 ESTUDOS E PROJETOS 273.820,00 0,00 8.100,00 265.720,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0201 AOUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 45.000,00 0,00 9.000,00 36.000,00 
020121 OUTROS BENS 90.000.00 º·ºº 5.000,00 85.000,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 
0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 

030305 MATERIAL De TRANSPORTE 1.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00 
07 AQUISIÇÃO De BENS De CAPITAL 

0701 INVESTIMENTOS 
070101 TERRENOS 877.000,00 1.122.275,83 0,00 1.999.275 83 



070103 EOlfÍCIOS 
07010301 INSTAl.AÇÔES OE SERVIÇOS 
0701030199 OUTROS 1.519.335.46 0,00 4.800,00 1.514.535.46 
070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 
07010404 ILUMINAÇÃO PúBLICA 18.800,00 611.000,00 º·ºº 629.800,00 
07010409 SINALIZAÇÃO E TRANSITO 77.000,00 3.000,00 0,00 80.000,00 
07010413 OUTROS 882.546,00 2.112.452,72 0,00 2.994.998,72 
070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 

07010602 OUTRO 40.000,00 4.800,00 º·ºº 44.800,00 
0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 

070205 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 19.000,00 º·ºº 20.000,00 
0703 BENS DE OOMINIO Pú8LICO 
070303 OUTRAS CoNSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 

07030308 VIAÇÃO RURAL 

0703030802 REDE VIÁRIA MUNICIPAL • OBRAS 756.000,00 46.000,00 000 802.000,00 
15.611.861,01 5.079.448,55 99.000,00 20.592.309,56 

552.920,00 52.000,00 
4.526.528,55 47.000,00 

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da 

Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre e Maria José Guerreiro e os 

votos contra dos Vereadores Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (23) 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou remeter a 

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

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

Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, 

Helena Marques e Ilda Figueiredo. (24) 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 

referiu-se aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo e à questão da reestrutura do 

sistema de águas. Solicitou ainda que se reforce a pintura de várias artérias da cidade. 

Questionou também se está previsto a instalação da rede de gás no lugar de Cais Novo 

em Darque. O Vice Presidente prestou diversos esclarecimentos às questões 

colocadas. (25) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nostermosdonúmero3do 

artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta 

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

conforme e seguidamente assinada pelo Vice Presidente da Câmara e Secretário da 
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presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria 

José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. E, nada mais 

havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas vinte horas, declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta. 


