
ACTAl°17 
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 9 

DE JULHO DE 2015:- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos nove dias do mês deJulho do ano dois 

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

Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do 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 Administrativa 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 quinze horas registando-se a falta do Presidente da Câmara, que 

se considerou justificada, por se encontrar em Bruxelas a participar na 113ª Sessão 

Plenária do Comité das Regiões 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 

25 de Junho, o executivo municipal recebeu em audiência a Ministra da Educação da Guiné-Bissau, 



que esteve em Viana do Castelo para ações de cooperação com o Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo e para conhecer as potencialidades de Viana do Castelo, Município onde já existe uma 

geminação com Cacheu. Também, no dia 25 de Junho, o Presidente da Câmara na sua qualidade de 

Presidente da CIM do Alto Minho esteve em Lisboa, no Museu de Arte Antiga, na iniciativa "Informal 

Business Drink" organizada pelo CIM Alto Minho com o objectivo de dar a conhecer às embaixadas 

acreditadas em Portugal as potencialidades da região. No dia 26 de Junho, o Presidente participou na 

reunião na CCDR-N sobre o programa Norte 2020 e esteve presente na reunião do Conselho 

Consultivo do Tribunal da Comarca de Viana do C_astelo, que decorreu nas antigas instalações do 

Governo Civil. Também no dia 26 de Junho decorreu, com a presença do Presidente da Câmara, a 

cerimónia de hasteamento da Bandeira Azul no Centro de Mar de Viana do Castelo, instalado no navio

hospital Gil Eannes, que passa a ser um Centro Azul pelo contributo para o conhecimento do mar. À 

noite, o Presidente da Câmara participou no seminário "Viana do castelo, Cidade para trabalhar e para 

investir". No dia 27 de Junho, o Presidente da Câmara esteve presente na inauguração da Praça do 

Cruzeiro em Barroselas, adjacente às novas instalações do Posto Territorial da G.N.R. de Barroselas. 

Também, neste dia realizou-se o Feirão do Mercado, no Mercado Municipal de Viana do Castelo com 

um Mega Arraial com marchas populares e venda de produtos dos produtores locais e no Centro 

Cultural de Viana do Castelo realizou-se o Festival de Dança do Norte. No dia 29 de Junho, o Presidente 

esteve na sessão de abertura do Seminário "Valor, Potencial Industrial do Alto Minho", promovido 

pela CIM Alto Minho no auditório da ESTG. Também, no dia 29 de Junho, o executivo municipal e o 

presidente da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, visitaram as novas instalações do posto 

territorial da GNR de Barroselas, investimento de cerca de 1,2 milhões de euros que permitiu a 

reabilitação de uma antiga residência, bem como a qualificação do centro cívico e envolvente da Igreja 

de Barroselas. Neste dia, o presidente da Câmara participou na reunião do Conselho de Administração 

da Águas do Norte que se realizou em Guimarães. No dia 30 de Junho, o presidente participou na 

reunião, em Coimbra, promovida pela ANMP onde foram analisados os pactos de desenvolvimento e 
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coesão territorial - PDCT. No dia 1 de julho, o Presidente deslocou-se a Lisboa para uma reunião no 

POVT sobre o programa 2020 e decorreu em Viana do Castelo, a reunião da Associação Portuguesa 

dos Municípios com Vinho. Realizou-se também a assembleia geral da Aenotur-Associação 

Internacional de Enoturismo, na qual presidente da Câmara foi eleito para presidir à junta diretiva 

desta Associação. A Aenotur - Associação Internacional de Enoturismo passou a ter sede em Viana do 

Castelo, no edifício do antigo hospital, na Praça da Erva. De 2 a 4 de Julho, Viana do Castelo acolheu, 

o Congresso Internacional de Enoturismo, organizado pela Aenotur - Associação Internacional de 

Enoturismo sob o lema "Conhecer a procura de enoturismo no mundo. Estudo sobre a Europa 

(Alemanha, França e Reino Unido), mercados emergentes (Ásia e Brasil) e Internet". O evento, que 

decorreu em Viana do Castelo, Melgaço, Monção, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Cambados 

(Espanha), é uma continuação do 4.º Congresso Latino-americano de Enoturismo, realizado no Brasil 

em 2014, e que este ano tem duas edições: esta na Europa, e outra na América Latina, em setembro. 

No dia 3 de Julho, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação Cultural Museu do 

Cavaquinho assinaram um protocolo de cooperação que estabelece as bases de colaboração com vista 

à inscrição do acervo cultural material e imaterial do universo patrimonial do Cavaquinho, 

nomeadamente no que refere a saberes e técnicas dos construtores tradicionais de Cavaquinho, no 

Inventário Nacionâr-·do Património Cultural Imaterial, no âmbito de levantamento e documentação 

sistemáticos dos mesmos em território nacional, com recurso a métodos e técnicas de pesquisa 

etnográfica. No dia 5 de Julho, o Presidente da Câmara Municipal e o vereador com o pelouro do 

Planeamento Urbano, estiveram presentes na inauguração da nova avenida de Santa Bárbara de Santa 

Maria de Geraz do Lima, via que serve de ligação ao miradouro onde está situada a capela de Santa 

Bárbara. No dia 6 de Julho, decorreu mais uma edição dos Encontros Alto Minho lnvest, uma iniciat iva 

da CIM Alto Minho e da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) com o embaixador da 

Alemanha, Ulrich Brandenburg. Esta iniciativa "Encontros Alto Minho lnvest" teve como objectivo dar 

a conhecer as realidades daquele país e do mundo empresarial do Alto Minho e contou com uma visita 



à ENERCON. Também no dia 6 de Julho, decorreu em Viana do Castelo o programa "Embaixadoria" 

promovida pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Campos 

Ferreira, com o embaixador do México, Alfredo Pérez Bravo, que visitou o alto Minho, a Euronete e o 

Museu do Traje. À noite, por iniciativa do Município, realizou-se um encontro debate com o 

Embaixador do méxico e empresários da região para conhecimento dos dois mercados. De 8 a 9 de 

Julho, o Presidente da Câmara participou, em Bruxelas na 113!! reunião Plenária do Comité das 

Regiões.". 2. VOTO DE PESAR:- Pelo Vice Presidente foi apresentado o voto de pesar que 

seguidamente se transcreve:- "VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA ORA. MARIA BARROSO - No 

passado dia 7 de Julho, faleceu, em Lisboa, a Ora. Maria Barroso. Nascida a 2 de maio de 1925 em 

Olhão, no Algarve, a Ora. Maria Barroso teve um percurso de vida ímpar dedicado ao serviço dos 

outros e à causa pública, tendo pugnado de forma intransigente por princípios, valores e ideais, tais 

como a defesa da democracia, o respeito dos direitos humanos e a elevação da dignidade da pessoa. 

Mulher de cultura e de causas, distinguiu-se, ao longo de décadas, como uma lutadora pela liberdade 

e pela democracia, antes e depois do 25 de Abril, sendo sempre capaz de aliar essa intervenção na 

sociedade à sua condição de mulher, mãe e avó, considerando sempre, que a Família, que uniu e 

defendeu, era um pilar muito importante na sociedade. Foi deputada em 3 legislaturas, exerceu de 

forma exemplar o seu papel de primeira - dama, durante o qual privilegiou várias causas como a luta 

contra a exclusão social, a luta contra o racismo e xenofobia, foi presidente da Cruz Vermelha 

Portuguesa e fundou a Fundação Pro Dignitate, em prol dos Direitos Humanos, com atividade em 

Portugal e nos países de Língua Oficial Portuguesa nas áreas da defesa dos direitos humanos e na 

prevenção da violência . Impedida de continuar a sua carreira de actriz no Teatro Nacional D.- Maria li 

por imposição do antigo regime, foi professora e diretora do Colégio Moderno, propriedade de seu 

sogro, onde desenvolveu as suas qualidades de pedagoga, partilhando com os mais jovens, os 

princípios e valores que sempre a nortearam. Pautou a sua vida com um exemplar sentido cívico, 

apoiada na sua fé, mantendo sempre, apesar das adversidades, uma convicção inabalável nos valores 
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da dignidade da pessoa humana, da justiça social e do serviço ao bem comum. Pelo seu percurso 

pessoal e profissional, dedicação e empenhamento no exercício das diversas funções ao serviço dos 

portugueses de Portugal, em que se distinguiu pelas suas elevadas qualidades, a Câmara Municipal de 

Viana do Castelo vem manifestar o seu pesar e a sua grande consternação pelo falecimento da Dra. 

Maria Barroso, expressando a sua solidariedade a transmitir, em especial, à sua Família.". A Câmara 

Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. 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. 3. ANMP - PROGRAMA 2020:- O Vice Presidente deu conhecimento da 

reclamação no âmbito do Programa 2020, relacionado com discrepâncias relativamente 

aos acordos com os municípios, pedindo a intervenção do Sr. Primeiro Ministro. 

INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo 

abordou os seguintes assuntos:- 1. REQUERIMENTOS: -Solicitou que ficassem transcritos 

em acta os requerimentos que entregou na última reunião camarária e que obtiveram a 

resposta que se transcreve:- A - FREGUESIA DE PERRE - Numa visita recente à freguesia de 

Perre verifiquei que entre as várias preocupações existentes destacam-se a escassa informação 

sobre o prometido núcleo museologico para alojar os espólios recolhidos no Castro do Vieito, a 

protecção e conservação da ponte (medieval) do Arco, a melhoria dos balneários no campo de 

futebol, a necessidade de completar o saneamento básico e a protecção ambiental. Assim, ao 

abrigo das disposições legais e regimentais em vigor, solicito as seguintes informações:- 1 -

Quando estarão concluídas as obras de recuperação da Escola onde será exposto o espólio do 

destruído Castro de Vieito? Quem fará essa actividade museológica? Que apoio e dinamização 

haverá para assegurar a sua ligação à história de Perre e à educação das crianças e jovens, 

designadamente de Perre? 2 - Que medidas vão ser tomadas para conservar a ponte medieval 



do Arco, melhorar as condições ambientais no local e assegurar uma ligação paralela para quem 

trabalha no campo? 3.- Que acções estão previstas para melhorar os balneários do campo de 

futebol? E para quando a conclusão da rede de saneamento de forma a garantir a cobertura da 

freguesia de Perre?". Em resposta ao solicitado, informo que o Executivo Camarário está a 

desenvolver os projectos para a instalação do Núcleo Museológico de Perre, através da 

parceria com a Universidade do Minho. Prevê-se a sua conclusão em Setembro de 2015. 

Quanto à Ponte do Arco e Campo de Jogos, esperamos poder contemplar estas obras no 

Orçamento de 2016. B- CASA DOS RAPAZES- "A Casa dos Rapazes, na cidade de Viana do 

Castelo, que realiza uma importante obra social, acolhendo e promovendo o desenvolvimento das 

crianças e jovens que se encontram em situação de risco, procurando dotá-los de competências 

para a empregabilidade e para a gestão autónoma de suas vidas no futuro. Na reunião com a 

respectiva direcção, constatei que, lamentavelmente, não se concretizou o apoio prometido do 

Fundo de Socorro Social para a recuperação do edifício. Mantém-se a necessidade de o estado 

apoiar a conclusão das obras de recuperação, o que é essencial para mais de 50 jovens que têm 

nesta Casa todo o apoio à sua vida e à integração na sociedade. Assim, ao abrigo das disposições 

regimentais e legais em vigor solicito que me informe das diligências que estão a ser realizadas 

para apoiar a apresentação da candidatura da recuperação do edifício.". Sobre este assunto, o 

Municipio de Viana do Castelo já efectuou diversas diligências, quer com o Ministério do Emprego e 

da Solidariedade Social, quer com o Director Distrital da Segurança Social, alertando para o facto. 

Aguardamos uma decisão da tutela sobre a atribuição do Fundo de Socorro Social. C - QUIOSQUE 

DA PRAIA NORTE - "Paulo Peres que possui um quiosque na Praia Norte está preocupado com 

o futuro tendo em conta as obras previstas para a zona, tendo em conta que não lhe deram 

resposta a um pedido de reunião que terá feito há já alguns meses ao senhor presidente da 

Câmara Municipal. Assim, ao abrigo das disposições regimentais e legais em vigor solicito que 

me informe das diligências que estão a ser realizadas para garantir os direitos deste proprietário 

do quiosque concessionado pelo porto de mar, cujos responsáveis também dizem desconhecer 
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as intenções da Câmara Municipal." O quiosque a que se refere está situada na área de 

jurisdição da Administração Portuária. Qualquer evolução neste processo terá que ser 

definida pela APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. D -

OBRAS DO PROGRAMA POLIS EM AFIFE - Visitei recentemente a zona da beira-mar em Afife 

e constatei o descontentamento e o desânimo que provocaram as recentes obras do Programa 

Polis no acesso à praia: o aspecto visual desagradável dos "paus" na zona do parque de 

estacionamento, os sanitários pré-fabricados que substituíram o edifício dos balneários destruídos 

e a bonita fonte em pedra que desapareceu, a lamentável escolha do local dos chuveiros e a 

ingreme escada de acesso à praia, que impede a acessibilidade a pessoas com mobilidade 

reduzida e cria condições de grave insegurança às crianças e às pessoas idosas. Por outro lado, 

a iluminação, à noite, ainda não funciona. Também não existe zona para apoio a auto-caravanas 

e mantém-se, erradamente, uma indicação de restaurante num edifício que há muito não 

assegura qualquer actividade. Assim, ao abrigo das disposições legais e institucionais em vigor 

solicito as seguintes informações:- 1 -Tem conhecimento desta situação? 2- Que medidas vão 

ser tomadas para corrigir as obras realizadas e criar as condições necessárias para garantir a 

mobilidade e a segurança a todos os que queiram utilizar a praia de Afife? As situações que 

descreve estão identificadas e serão objecto de análise pela Sociedade Polis Litoral Norte. Esta 

sociedade vai avaliar e tomar as medidas necessárias. 2. EMPRESA DA ZONA INDUSTRIAL-

ESSEX:- Questionou se a autarquia sabe algo sobre o assunto uma vez que há uma 

ameaça de despedimento de metade dos trabalhadores da empresa. O Vice Presidente 

informou que a Câmara logo que teve conhecimento contactou a empresa, a qual 

informou só estar disponível para receber a Câmara depois de reunir com os sindicatos 

o que levará a data da realização da reunião para a próxima semana. 3. ACEP - Referiu 

que foi enviado para os sindicatos pela CMVC uma proposta de alteração relativa aos 



ACEP, depois do Executivo ter deliberado enviar para o Tribunal Administrativo a não 

publicação por parte do Governo do ACEP. Pediu informações sobre a situação que 

considerou inaceitável. O Vice Presidente informou que a apresentação aos sindicatos 

de uma proposta surge no seguimento das reuniões que tem estado a ocorrer entre os 

Vereadores Ana Margarida, Vítor Lemos e os sindicatos. E que este processo não se 

sobrepõe à deliberação de Camara. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA 

MARQUES:- A Vereadora Helena Marques abordou os seguintes assuntos:- 1. CAIS DE 

DARQUE - Referiu-se ao facto de a frente ribeirinha de Darque não ter acessibilidades, e 

as estradas estarem esburacadas, mesmo intransitáveis. Questionou se o assunto está a 

ser estudado tendo em vista uma solução para este problema. 2. ESTRADA DA 

AMOROSA - Referiu que o piso continua muito mau e tem muito trafego. O Vice 

Presidente informou que a empreitada de pavimentação provisória da Estrada está 

autorizada. 3. LIDL- referiu que junto ao LIDL existem dois buracos na estrada que estão 

a dificultar a vida dos transeuntes. O Vice Presidente disse que irá tomar providências. 

4. POSTURA DE TRANSITO EM DARQUE - Referiu que a falta de uma postura de trânsito 

na freguesia está a criar um caos no trafego existente, pelo que é urgente criar uma 

postura de trânsito para a vila. 5. ENCERRAMENTO DA FABRICA DA ESSEX - Referiu que 

foi tornado público que até ao final do ano seriam despedidos todos os trabalhadores 

(73), sendo que a empresa tem encomendas, pelo que quer saber o porquê desta medida 

e se a autarquia já agendou alguma reunião com a administração para perceber o que se 

passa. O Vice Presidente repetiu a informação anteriormente que a autarquia tentou 

contactar a administração e não conseguiu, pelo que foi solicitado por escrito uma 
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reunião e foi agendada uma reunião para a próxima semana. 6. ESTACIONAMENTO EM 

SANTA LUZIA - Quer saber o que se passa com o estacionamento em Santa Luzia junto 

ao santuário, nomeadamente com as restrições que colocaram no local. O Vice Presidente 

informou que a alteração foi feita pela Confraria de Santa Luzia e que irá ser feita uma 

avaliação das reclamações. 7. ARRAIAL NAS FESTAS D' AGONIA-Questionou sobre o que 

está a ser planeamento fazer sobre o arraial nas festas d' Agonia. INTERVENÇÃO DO 

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

assuntos:- 1. AUSENCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA NAS REUNIÕES CAMARÁRIAS -

Referiu-se ao facto de nos últimos tempos o Presidente da Câmara já faltou 5 vezes, o 

que demonstra que está sem tempo para ser Presidente da Câmara fruto dos muitos 

cargos que ocupa. O Vice Presidente respondeu que a autarquia é um órgão colegial pelo 

que funciona democraticamente. O Presidente da Câmara está ausente mas em 

representação do Município. 2. PLANO DE EMERGÊNCIA DE EDIFÍCIO - Questionou o 

ponto da situação sobre o assunto uma vez que se trata de um edifício antigo e com 

acesso ao exterior muito condicionado. 3. RELATÓRIO DOS PODERES DELEGADOS DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA - Solicitou que lhe fosse facultado no prazo de 10 dias cópia 

do referido documento. APRESENTAÇÃO DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam 

neste ponto apresentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. INTERVENÇÃO DO 

VEREADOR EDUARDO TEIXEffiA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os 

seguintes assuntos:- 1. AUSENCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Referiu que existem 

queixas pela ausência constante do Presidente e em consequência não receber os 



cidadãos. Disse que existe um caso de uma audiência solicitada em Fevereiro e que ainda 

não teve lugar. 2. AVISO 5934/2015 - D.R - PROJECTO DE REGULAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS- Referiu que foi aberta uma consulta pública de um 

documento e que o Executivo desconhece o projecto de regulamento, uma vez que o 

mesmo não foi apreciado em reunião camararia. O Vereador Luís Nobre informou que 

a autarquia promoveu a elaboração de um regulamento para poder conciliar o uso dos 

espaços públicos, sendo que a publicação em diário da república visou tão-só a máxima 

divulgação do conteúdo do mesmo tendo por fim a participação dos munícipes 

interessados. Disse ainda que a consulta pública decorreu até ao dia 4 de Julho. 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 25 de Junho findo, pelo 

que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. 

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

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

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (02) 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:- A) AUTORIZAÇÃO 

AQUISIÇÃO DE ATIVOS À GESTINVIANA:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-180, de 30 de Junho findo pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 
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29 de junho findo corrente, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal 

em sua reunião de 25 do mesmo mês de Junho. 11Ciente.11
• B) ACORDO DE CESSÃO 

DE POSIÇÃO CONTRATUAL/ ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE 

CONTRA TO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BEM DOMINIAL:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-181, de 30 de Junho 

findo pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão 

ordinária realizada em 29 de junho findo corrente, deliberou aprovar a proposta que, 

sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta 

Câmara Municipal em sua reunião de 25 do mesmo mês de Junho. "Ciente.". C) 1 ª 

REVISÃO ORÇAMENTAL PARA INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA 

DO ANO ANTERIOR:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício 

AM-182, de 30 de Junho findo pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 29 de junho findo corrente, deliberou 

aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por 

deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 25 do mesmo mês 

de Junho. 11Ciente.11
• D) APROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO 

MUNICÍPIO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-183, 

de 30 de Junho findo pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, 

na sua sessão ordinária realizada em 29 de junho findo corrente, deliberou aprovar a 

proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação 

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 12 do mesmo mês de Junho. 



"Ciente.". E) PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO DE 

2015/2016 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-184, de 30 de Junho findo pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 

29 de junho findo corrente, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal 

em sua reunião de 14 do mês de Maio findo. "Ciente.". F) NOMEAÇÃO DE REVISOR 

OFICIAL DE CONTAS - PROPOSTA DOS SMSBVC:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-185, de 30 de Junho findo pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 

29 de junho findo corrente, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal 

em sua reunião de 28 do mês de Maio findo. "Ciente.". G) REGULAMENTO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE VIANA DO 

CASTELO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-186, de 

30 de Junho findo pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na 

sua sessão ordinária realizada em 29 de junho findo corrente, deliberou aprovar a 

proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação 

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 12 do mesmo mês de Junho. 

No seguimento do atrás exposto, e em cumprimento do disposto no artigo 139° do 

Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de 

Janeiro foi deliberado promover a publicação do referido Regulamento no Diário da 
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Republica tendo em vista a respetiva produção de efeitos. 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. H) REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO 

CARSURF - CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-178, de 30 de Junho findo pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 

29 de junho findo corrente, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal 

em sua reunião de 25 do mesmo mês de Junho. No seguimento do atrás exposto, e em 

cumprimento do disposto no artigo 139° do Código do Procedimento Administrativo 

aprovado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de Janeiro foi deliberado promover a 

publicação do referido Regulamento no Diário da Republica tendo em vista a 

respetiva produção de efeitos. 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. 1) MERCADO MUNICIPAL - ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE 

LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-179, de 30 de Junho findo pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 

29 de junho findo corrente, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal 



em sua reunião de 25 do mesmo mês de Junho. No seguimento do atrás exposto, e em 

cumprimento do disposto no artigo 139° do Código do Procedimento Administrativo 

aprovado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de Janeiro foi deliberado promover a 

publicação do referido Regulamento no Diário da Republica tendo em vista a 

respetiva produção de efeitos. 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. (03) PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo Vice 

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

"PROPOSTA ·APOIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA· Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2014 

e no espírito da colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem 

desenvolvendo com as Juntas de Freguesia, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios para 

a execução de obras. A Câmara Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros 

para as freguesias, de acordo com o acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais 

relativas aos empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e 

Orçamento em 2015 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a 

efetuar pelos Serviços Técnicos Municipais:-

Juntas e Uniões de Montante Designação Obra Número de 
Frei:uesia (euros) Compromisso 

7.500 - Viatura para instalação de KIT de Combates a Incêndios 2993 
Perre 20.000 - Aquisição Trator 2994 

6.200 - Alargamento Rua Junqueira 2995 
Castelo Neiva 5.500 • Utilização Trator - Porto Pesca 2996 

45.930 ·Avenida da Praia - Pavimentos/ Material Granito 2997 
U.F. Geraz do Lima e 

23.000 St.! Maria Geraz do Lima - Avenida Capela Santa Barbara 2998 
Deão 

Darque 21.000 Acesso Zona Empresarial Darque 2999 

Chafé 35.115 Pavimentação Acesso Campo Futebol 3000 

Total 144.245 
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(a) Vítor Lemos.". O Vereador Eduardo Teixeira solicitou que este ponto fosse retirado da 

ordem de trabalhos tendo o proponente do mesmo recusado por entender não haver 

motivo para tal, tendo de seguida o Vereadora Eduardo Teixeira declarado que o PSD 

irá votar contra uma vez que solicitou que os subsídios atribuídos fossem votados 

individualmente tendo tal sido negado, pelo que votam contra todos os subsídios agora 

atribuídos a obras que já foram concluídas e até inauguradas. A Vereadora Ilda 

Figueiredo declarou que irá votar favoravelmente no pressuposto de que as obras que já 

foram realizadas foram devidamente acompanhadas pelos serviços técnicos camarários 

e foram realizados os respectivos autos de medição. O Vereador Luís Nobre informou 

que enviaria comprovativo do auto. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita 

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

Franco e Helena Marques. (04) APOIOS À BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS - TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - MEDIDA 

2:- Pelo Vice Presidente da Câmara Vítor Lemos foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -APOIO À BENFICIAÇÃO INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

-TRANSFERÊNCIA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA E ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - MEDIDA 2 - No 

quadro do exercício das suas competências A Câmara Municipal desenvolve uma política de apoio à 

construção/beneficiação e apetrechamento de equipamentos desportivos, por parte de Juntas de 

Freguesia e de Clubes e Associações, sendo que o apoio às associações está integrado no quadro geral 

de apoio ao Associativismo Desportivo- Medida 2. A Câmara Municipal recebeu diversas solicitações 

de apoio, quer das Juntas de Freguesia, quer de Associações Desportivas para proceder à execução de 



obras de beneficiação de instalações existentes, bem como de reforço do seu apetrechamento. 

Analisados os mesmos e tendo presente a necessidade de se aproveitar o período do "defeso 

desportivo" para a sua execução, de forma a minimizar os constrangimentos causados, proponho a 

atribu ição dos seguintes apoios: 

JUNTAS FREGUESIA/ASSOCIAÇÕES/ CLUBES OBRA APOIO 
Compromisso 

n!! 

1 Associação Desportiva de Chafé 
Remodelação da Iluminação e Vedações do 

61.000,00 € 3024 
Campo de Jogos 

A concretização deste apoio será feita através da celebração de protocolo específico. (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 REALIZAÇÃO DA 

TAÇA DAVIS EM VIANA DO CASTELO:- Pelo Vice Presidente da Câmara Vítor 

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

À REALIZAÇÃO DA TAÇA DAVIS VIANA DO CASTELO · O desporto tem um papel determinante como 

meio de promoção e de qualificação das sociedades modernas, por via da sua essencial contribuição 

para os fatores de desenvolvimento das condições de saúde, bem-estar da comunidade, e através da 

divulgação turística da região, contributo socio económico da cidade. Neste contexto, a Autarquia 

releva a promoção de eventos desportivos desenvolvidos pelos clubes, como é o caso da rea lização 

da Taça Davis em Viana do Castelo, nos dias 17, 18 e 19 de Julho, no Clube de Ténis de Viana, onde 

part iciparão as seleções masculinas de Portugal e Finlândia, e que será difundido internacionalmente. 

Assim, proponhó que se atribua à Federação Portuguesa de Ténis, um apoio no valor de 10.000€ (dez 

mil euros) - compromisso nº 3098, para a sua concretização. (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 
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Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, 

Helena Marques e Ilda Figueiredo. (06) DELEGAÇÃO DE VIANA DO CASTELO DA 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO 

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

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - DELEGAÇÃO DE VIANA DO CASTELO DA CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - A Delegação de Viana do Castelo da Cruz Vermelha Portuguesa 

tem vindo a desenvolver uma campanha de angariação de fundos para aquisição de uma nova 

ambulância, cujo veículo e respetiva adaptação totaliza um custo de 36.000,00€, tendo conseguido já 

alcançar cerca de 10.000,00€ com a realização de um jantar solidário e um concerto. Tendo em conta 

a nobre missão que esta entidade vem desenvolvendo há vários anos ao serviço da população, e na 

sequência da política de apoio social que esta autarquia vem prosseguindo, proponho que se atribua 

à Delegação de Viana do Castelo da Cruz Vermelha Portuguesa um subsídio no valor de 26.000,00€ 

para aquisição da nova ambulância de socorro (Compromisso Financeiro n.º 2015/3078). (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) METHAMORPHYS -

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO -

ATRIBUIÇÃO DE APOIO:- Pelo Vice Presidente foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - METHAMORPHYS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA o 

DESENVOLVIMENTO HUMANO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO - A Methamorphys - Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento Humano, reconhecida como l.P.S.S em 18 de Julho de 2012, tem como objetivos 

principais a solidariedade socia l e ação social, desenvolvendo a sua actividade no concelho de Viana 



do Castelo, no âmbito do apoio a crianças, jovens, promovendo a defesa dos direitos das crianças 

vítimas de abandono e maus tratos, o enquadramento e acompanhamento parental, o apoio aos sem

abrigo, entre outras. Um dos projectos que tem desenvolvido, foi a criação de um Casulo Abrigo -

Centro de Acolhimento temporário (CAT), com capacidade de 16 utentes, que iniciou a sua actividade 

no passado dia 1 de Junho, na freguesia de Areosa, onde pretende abrigar adultos que pelos mais 

variados motivos, se encontram numa situação de sem abrigo e de risco de exclusão social. Para a 

prossecução das suas actividades a Associação Methamorphys tem necessidade de adquirir uma 

viatura para transporte de colaboradores e utentes e fazer o seu trabalho junto das comunidades 

locais. Assim, dado o relevante interesse da actividade que desenvolvem e os constrangimentos 

orçamentos que vivem que poderão por em causa algumas das suas intervenções, venho propor que 

seja atribuído à Methamorphys - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Humano, um apoio 

financeiro no montante de 7.750 €, (Compromisso n!! 3023/2015) para aquisição de uma viatura de 

apoio. (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) FUNCIONAMENTO 

DO CAO DO CABEDELO DA APPACDM - APOIO EXCEPCIONAL:- Pelo Vice 

Presidente da Câmara Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA- FUNCIONAMENTO DO CAO DO CABEDELO DA APPACDM-APOIO EXCEPCIONAL- o 

CAO do Cabedelo da APPACDM, conforme informação do Presidente da Direcção desta Instituição 

está em vias de encerrar por falta de garantia de financiamento por parte da Segurança Social. Caso 

isto aconteça, os 14 utentes, provenientes de famílias carenciadas, que frequentam este CAO não 

terão qualquer outra alternativa de acompanhamento no concelho uma vez que não existe outra 

resposta social na área da deficiência para este efeito. Este CAO tem vindo a funcionar, nos últimos 
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10 meses, com os recursos próprios da APPACDM, mas dados os elevados custos de funcionamento, 

esta Instituição não poderá continuar a assegurar a prestação desta resposta social a jovens com mais 

de 18 anos portadores de deficiência, sem a garantia de financiamento da Segurança Social. Havendo 

a promessa do Diretor Distrital da Segurança Social e da Presidente do Instituto da Segurança Social à 

Direcção da APPACDM e aos Pais e Encarregados de Educação que esta situação seria regularizada 

através de apoio para o funcionamento deste CAO, venho propor que a Câmara Municipal delibere a 

atribuição de um apoio excecional de 3.500 € para os meses de Julho a Setembro, no total de 10.500€ 

(Compromisso nº 3022/2015), para garantir a continuação desta resposta social da APPACDM a 14 

utentes. (a) Vítor Lemos" . O Vereador Eduardo Teixeira referiu que o PSD irá votar 

favoravelmente pois consideram que a instituição tem uma situação financeira 

deficitária e tem um papel importante de apoio aos deficientes. Contudo lamenta que o 

documento em análise refira "promessas" de terceiros que tem conhecimento no 4° 

parágrafo. A Vereadora Ilda Figueiredo declarou que vota favoravelmente mas 

considera que se deve fazer todas as exigências ao Governo para obter o financiamento 

para o CAO. 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) VIGILANTES PARA 

APOIO A TRANSPORTES DE CRIANÇAS E ALUNOS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

ÀS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A CONTRATAÇÃO:- Pela Vereadora Maria José 

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

VIGILANTES PARA APOIO A TRANSPORTES DE CRIANÇAS E ALUNOS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS JUNTAS DE 

FREGUESIA PARA A CONTRATAÇÃO· O decreto-lei 13/2006, de 17 de Abril instituiu um conjunto de normas e 

regras a observar no transporte de crianças tendo em vista o reforço das condições de segurança. Não sendo 



um imperativo legal, a disponibilização do serviço de vigilante no transporte, tem sido prática considerar a sua 

integração na execução dos circuitos, dada a idade de algumas das crianças a transportar, independentemente 

da lotação dos veículos de transporte utilizados ( <9 passageiros não há obrigatoriedade). Importando garantir 

a integração deste recurso nos circuitos locais a executar pelas Juntas de Freguesia no quadro de colaboração 

com o município, e para o ano letivo 2015/2016, propõe-se após prévia concertação com as mesmas, sejam 

atribuídas às Juntas de Freguesia constantes do quadro anexo, as dotações financeiras necessárias à integração 

na execução dos circuitos locais de transporte, do serviço de vigilantes, durante o período previsto para as 

atividades letivas (180 dias), com início a 15 de Setembro 2015 e término a 11 de Julho de 2016 = 10 meses. 

APOIO NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES - VIGILANTES • programação financeira 

JUNTAS DE FREGUESIA NÚCLEO Vigilante Set/Dez Jan/Jul 
Compromissos 

Financeiros 

Chafé Amorosa 2,30h €700 €1638 3021 

U.F. Barroselas Carvoeiro Carvalhos 2.30h €700 €1638 3012 

U.F. Geraz do Lima Carvalho da Vinha 2.30h €700 €1638 3013 

Montaria Espantar 2.30h €700 €1638 3014 

Outeiro Além do Rio 2.30h €700 €1638 3015 

U.F. Torre Vila Mou Outeiro 2.30h €700 €1638 3016 

Alvarães Alvarães 2.30h € 700 €1638 3017 

Mujães Mujães 2.30h €700 €1638 3018 

Amonde Amonde 2.30h € 700 €1638 3019 

Afife Breia 2.30h €700 €1638 3020 

TOTAL €7.000 €16.380 --

Valor hora de 4,5€ - Valor anual €23.380 
A presente proposta foi objecto de prévia concertação com as Juntas de Freguesia 

(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, Eduardo 

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (10) TRANSPORTE DE 

REFEIÇÕES - APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIAS:- Pela Vereadora Maria José 

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

TRANSPORTE DE REFEIÇÕES - Apoio às Juntas de Freguesias • No quadro da racionalização da 

rede/serviço de cantinas escolares, em resultado da dinâmica demográfica observada e dos recursos 

que lhe estão afetos, a Câmara Municipal tem vindo a implementar o serviço de refeições, através do 

recurso ao catering, a partir de outras unidades educativas que lhe são próximas. Esta medida, 



Quinta-feira, 9 de julho de 2015 

- t t -

perseguindo uma diminuição de custos, permite, sobretudo, uma gestão mais eficiente e eficaz dos 

recursos humanos disponíveis no quadro das limitações que vêm sendo impostas pela lei do 

orçamento. A concretização deste serviço só é possível através da colaboração das Juntas de 

Freguesia, na execução do transporte, em condições adequadas, das referidas refeições. Assim, 

analisada a situação para o ano letivo 2015/2016, propõe-se:- Sejam atribuídas às Juntas de Freguesia, 

identificadas no quadro 1, as dotações necessárias à sua concretização. 

Quadro 1 
JUNTAS DE 

OBJECTO 
APOIO 

MESES Set/Dez Jan/jul 
N2 

FREGUESIA MENSAL Compro 
Afife Transporte de refeições da EBl de Carreço para a EBl Afife €300 10 €900 €2.100 3045 

U. F. Viana Transporte das refeições da EBl da Igreja Meadela para a 
€300 10 €900 €2.100 3047 

Castelo EBl/J.I. de Portuzelo 
U.F. Deocrlste 
Subportela e Transporte das refeições para EBl/JI Oeocriste €300 10 €900 €2.100 3049 
Portela Suzã 

S. M. Portuzelo Transporte de refeições do CE Santa Marta para JI de Serreleis €300 10 €900 €2.100 3050 

Chafé 
Transporte de refeições da EBl de Chafé para a EBl/JI de 

€300 10 €900 €2.100 3051 
Fieiros do Mar 

TOTAL ENCARGOS €1.500 €4.500 €10.500 

Total de encargos previstos 15.000€ 

(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, Eduardo 

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (11) VISITAS DE 

ESTUDO 2014/2015:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-As visitas de estudo contempladas 

nos projetos educativos das escolas, revestem-se de um momento ímpar para aquisição e 

aprofundamento de conhecimentos. Estas atividades curriculares, com múltiplas potencialidades 

pedagógicas e formativas, proporcionam o desenvolvimento de técnicas de trabalho e facilitam a 

sociabilidade. A Câmara Municipal, no quadro das suas competências específicas, em matéria de 

educação, pretende criar condições de acesso a todas as crianças/alunos a este tipo de atividades de 

reconhecido interesse pedagógico, social e cultural, através da atribuição de um apoio. Assim, propõe-

se:-~ que a atribuição dos apoios tenha por base o número de alunos/turma abrangidos e a dimensão 



do próprio estabelecimento (dotação por aluno + dotação por estabelecimento); Q que as verbas 

atribuídas para este fim sejam transferidas aos respetivos Agrupamentos de Escolas; Q que se 

mantenha a mesma fórmula de cálculo do quadriénio anterior, estimando-se para o ano letivo 

2014/15 o encargo global de€ 16.827,50, conforme mapa anexo. 

AGRUP. ESCOLAS/JARDINS INFÂNCIA VALOR N!! Compromisso 

EBl Calvário - Meadela € 272,50 

<( 
a: 

EBl Igreja - Meadela € 512,50 

ii:i 
:e EBl Abelheira - V. Castelo €560,00 
_, 

J.I. Abelheira - V. Castelo € 280,00 w 
a:i 
<( J.I. Meadela €370,00 

TOTAL € 1.995,00 3054 

EBl Breia de Cima - Afife € 230,00 

EBl Meio - Areosa € 272,50 

UJ EBl Montedor - Carreço € 185,00 
!;;: EBl Avenida - V. Castelo € 265,00 a: 
a: 

EBl Monserrate - V. Castelo € 495,00 UJ 
V') 

z 
J.I. Meio - Areosa € 217,50 o 

~ J.I. Montedor - Carreço € 192,50 

J.I. Monserrate - V. Castelo € 252,50 

TOTAL € 2.110,00 3058 

EBl Laboreira - Deão € 182,50 

EBl Outeiro - Deocriste € 170,00 

EB Centro Escolar Lanheses € 282,50 

EBl Passagem - Moreira € 177,50 

EBl Carv. Vinha - Sta. Leocádia € 210,00 

EBl Gandara - Sta. Maria € 182,50 

<( EBl Igreja - Torre € 170,00 
~ 
::::; J.I. Laboreira - Deão € 167,50 
UJ 

<( J.I. Outeiro - Deocriste € 185,00 
(!) 
a: 

J.I. Centro Escolar Lanheses <( € 200,00 

J.I. Balteiro - Meixedo € 182,50 

J.I. Passagem - Moreira € 192,50 

J.I. Carv. Vinha - Sta.L eocádia € 210,00 

J.I. Gandara - Sta. Maria € 205,00 

J.I. Igreja - Torre € 197,50 

TOTAL € 2.915,00 3060 

EBl Costeira - Alvarães € 267,50 

EBl Monte - Mazarefes € 185,00 

'.5 EBl Rua - Vila Fria € 172,50 
o 

EBl Cruzeiro - Vila Nova Anha € 235,00 <( 
o 

J.I. Ferrais - Mazarefes € 200,00 UJ 
t-

J.I. Rua - Vila Fria z € 202,50 o 
~ J.I. Cruzeiro - Vila Nova Anha € 202,50 

EBl Zaida Garcês - Darque € 242,50 

EBl Cabedelo - Darque € 215,00 



EBl Sra. Oliveiras - Darque 

EBl Cortegaça - Subportela 

EBl Calvário - Vila Franca 

J.I. Zaida Garcês - Darque 

J.I. Cabedelo - Darque 

J.I. Sra. Oliveiras - Darque 

J.I. Cortegaça - Subportela 

J.I. Calvário - Vila Franca 

EBI Castelo do Neiva 

EBl Fieieros do Mar - e.Neiva 

EBl Amorosa - Chafé 

EBl Igreja - Chafé 

EBl Santana - Neiva 

J.I. Fieiros do Mar - C. Neiva 

J.I. Alvarães 

TOTAL 

. o:: 
EBl Carmo nºl - V.Castelo :E o 

t01" <( 
lii :E TOTAL 

EB Centro Escolar Barroselas 

EBl Carvalhos - Carvoeiro 

EB Centro Escolar Mujães 
VI 

:5 EBl Outeiro - Portela Suzã 
w EBl Milhões - Vila de Punhe VI o 

J. l.Centro Escolar Barroselas a:: 
a:: 
~ 
co J.I. Carvalhos - Carvoeiro 

J.I. Centro Escolar Mujães 

J.t. Outeiro - Portela Suzã 

TOTAL 

EBl Igreja - Cardielos 

EBl Portuzelo - Meadela 

EBl Igreja - Nogueira 

EBl Igreja - Outeiro 
o 
1- EB Centro Escolar Perre 
ir 
co EB Centro Escolar Portuzelo 
w 
o EBl Moreno - 5erreleis 'W 
VI 
Q J.I. Igreja - Cardielos 
a:: 
o J.I. Portuzelo - Meadela 
1-
z J.I. Igreja - Nogueira Q: 

J.I. Igreja - Outeiro 

J.I. Centro Escolar Portuzelo 

J.I. Moreno - Serreleis 

TOTAL 

TOTAL GERAL 
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€ 345,00 

€ 165,00 

€ 225,00 

€ 165,00 

€ 205,00 

€ 272,50 

€ 185,00 

€ 187,50 

€ 280,00 

€ 170,00 

€ 192,50 

€ 230,00 

€ 262,50 

€ 197,50 

€ 167,50 

€5.172,50 

€ 502,50 

€502,50 

€407,50 

€ 177,50 

€ 192,50 

€ 225,00 

€ 200,00 

€ 162,50 

€ 210,00 

€ 1.575,00 

€ 180,00 

€ 190,00 

€ 200,00 

€ 207,50 

€ 260,00 

€ 362,50 

€ 202,50 

€ 207,50 

€ 207,50 

€ 172,50 

€ 172,50 

€ 195,00 

€ 2.557,50 

€ 16.827,50 
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""7 

3064 

3069 

3071 

3074 

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. (12) VISITA A TRENTO:- Pela 

Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA -VIAGEM A TRENTO - As comemorações dos SOO anos do nascimento de 

Frei Bartolomeu dos Mártires lançaram uma nova luz sobre esta figura religiosa tão importante para 

a História da cidade de Viana do Castelo e de toda a região Norte, promovendo o aparecimento de 

novos estudos e investigações sobre a mesma. A Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

conjuntamente com a Diocese, têm organizado diversas iniciativas que muito têm contribuído para 

esse renovado interesse pelo insigne dominicano. Também o Agrupamento de Escolas de Santa Maria 

Maior, que inclui a Escola 2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires, desenvolvem um conjunto de acções que 

suscitaram muito interesse e adesão junto de toda a comunidade escolar. Neste contexto, dois jovens 

estudantes do 12Q ano propõem-se recriar o itinerário seguido por Frei Bartolomeu dos Mártires na 

sua viagem a Trento, onde participou no célebre Concílio. Para apoiar esta iniciativa propõe-se a 

aquisição de duas viagens de comboio em modalidade inter-rail, no valor de 922€ (nQ compromisso 

3097), devendo os jovens estudantes fazer recolhas fotográficas e em vídeo que serão expostas em 

Setembro em espaço municipal. (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, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda 

Figueiredo. (13) APOIO ÀS FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO:- Pela Vereadora 

Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA

APOIO ÀS FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO - As festas e romarias do Concelho de Viana do Castelo 

constituem um motivo de grande atractividade para a região, para além de representarem um dos 

traços mais identitários das nossas comunidades. Reconhecendo o enorme envolvimento das 

comissões de festas e a sua capacidade de organização e mobilização, propõe-se a atribuição dos 
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subsídios, conforme quadro anexo, às entidades que formalizaram os seus processos de candidatura, 

conforme preconizado no Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo (Capítulo-V, 

medida 4). 

Comissão de Festas Festa/Romaria Data da Festa Apoio 
N2 

compromisso 
Alvarães Festas de Santa Cruz - Andores Floridos 14 a 17 Maio 2.475,00€ 3025 

Santa Quitéria 10 a 12 Abril 585,00€ 3026 
A monde 

Srª das Necessidades e Stl Maria 25/Agosto a 6/Setembro 585,00€ 3028 
Nossa Sril da Vinha 24 a 26Julho 720,00€ 3027 

Areosa 
S. Mamede 28 a 30 Agosto 585,00€ 3029 

Barroselas S. Pedro 24 a 29Junho 1.350,00€ 3031 
Cardielos Festa de Nossa Senhora da Amparo lOa 17 Maio 720,00€ 3032 
Carvoeiro Festas de Santa Ana e Santo António 24 a 26 Julho 585,00€ 3035 
Carreço Nossa Sr! da Graça 14 a 16 de Agosto 720,00€ 3033 

Castelo do Neiva 
Festa de Nossa Sra dos Emigrantes + Feira Medieval 7 a 9Agosto 1.125,00 € 3036 
Sr! da Guadalupe 27 a 30 Agosto 1.125,00 € 3037 

Chafé 
Sr! da Bonança 7 a 9 Agosto 650,00€ 3038 
Si! do Alivio e Sr! dos Milagres 11 a 13 Setembro 720,00€ 3039 

Darque Nil Sril da Saúde, N. Sril das Oliveiras e S. Sebastião 13 a 16 Agosto 1.350,00€ 3041 
Deão Sr. dos Aflitos S. Sebastião e N. Sra dos Emigrantes 4 a 6 Setembro 585,00€ 3042 
Deocriste N. Srª do Rosário e S. Sebastião 3 a 5 Outubro 450,00€ 3043 
Geraz lima - Stil Maria Santa Bárbara, Sr! da Ajuda e São Silvestre 4 a 6 de Julho 450,00€ 3046 
Geraz do lima-Stil 

Nossa Senhora da Guia e S. Bento 10 a 12 de Julho 450,00€ 3048 
Leocádia 

Lanheses Confraria do Sr. do Cruzeiro e das Necessidades 23 a 26Julho 1.125,00€ 3052 

Mazarefes 
Srª das Boas Novas e S. José lO a 13Abril 720,00€ 305S 
S. Simão e S. Bento lS Agosto 315,00€ 3053 

Meadela Festas de Stil Cristina 27 Julho a 2 Agosto 2.475,00€ 3057 
Meadela - Ass. 

Festa dos Santos Populares 19 e 20Junho 450,00€ 3056 
Moradores da Cova 
Meixedo Nossa Senhora da Conceição da Rocha 12 a 15 de Agosto 450,00€ 3059 

Nil Srª das Candeias 1 a 2 de Fevereiro 450,00€ 3061 
Monserrate 

Festa dos Santos Populares 13 de junho 450,00€ 3044 

Mujães Festa do Corpo de Deus 6 e 7 junho 585,00€ 3062 
Nogueira Nossa Senhora da Conceição Rocha 20a 31 maio 720,00€ 3123 

S. Miguel, 5. José Nossa Sra das Dores 23 a 25 Julho 1.125,00 € 
3063 Perre 

Cortejo" Tabuleiro Segredo Aberto" 24 Julho 22S,00€ 
Santa Bárbara 28 e 29 Agosto 585,00€. 3065 

S. Lourenço Montaria 
São Lourenço 6 a lOAgosto 225,00 € 3066 

Stil Marta de Portuzelo Romaria Stil Marta + Festival Internacional Folclore 5 a 9 Agosto 2.475,00€ 3068 
S. Salvador da Torre Festas de Nossa Senhora do Corporal 9a12 Abril 720,00€ 3070 

S. Romão do Neiva Santa Ana 31/Julho a 2/Agosto 720,00€ 3073 

Subportela 
Festas de S. João Novo 23 a 28 Junho 585,00€ 

3075 
Auto de S. João Novo 27 e 28 Junho 450,00€ 

Serreleis Festas de S. Pedro e S. Paulo 3 a 5 Julho 585,00€ 3077 
Vila Franca Festas das Rosas 8a 11 Maio 2.475,00€ 3080 
Vila Mou Nossa Senhora da Encarnação 20a 25 Maio 585,00€ 3083 
Vila de Punhe S. Sebastião, St2 António e Santa Eulália 24 a 27 Julho 585,00€ 3085 

TOTAL 34.310€ --

( 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, 



Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (14) 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2015 - JUNTA DE 

FREGUESIA DE AREOSA:- Pelo Vice Presidente foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- No âmbito dos protocolos de colaboração com as Juntas 

e Uniões de Freguesia, em 30 de Abril foi aprovado a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de 

Areosa, no valor de 8.730 Euros, com o compromisso nº 2528/2014, mediante a celebração de protocolo, 

para as obras de ampliação/beneficiação da sede da columbófila Areosense, a ser pago contra autos de 

medição. Assim, venho propor que a Câmara Municipal delibere a retificação no valor da verba atribuída, 

uma vez que é de 8.730 euros+IVA. (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. (15) 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO 

E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSEU DO CAVAQUINHO - RATIFICAÇÃO:- A 

Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, ratificar o protocolo celebrado em 3 de Julho corrente com a 

Associação Cultural e Museu do Cavaquinho. 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. (16) AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE 300 CHIPS PARA 

CONTROLE DOS ATLETAS E DE UM ECRÃ DE LEDS PARA O CAMPEONATO 

EUROPEU DE LASER RADIAL& TROPHY - PARECER PRÉVIO:- Presente o 
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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 

informação prestada pelo Técnico Superior Dr. Eduardo Fonseca, em 1 de julho de 2015 e o despacho 

de 2 de julho corrente, relativo à abertura do procedimento de "Prestação de serviços para aluguer 

de 300 chios para controle de atletas e de um ecrã de leds para o Campeonato Europeu de Laser Radial 

& Trophy 2015", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 84/A2/2015). O preço 

base estimado do procedimento é de 7.380,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução 

remuneratória, por ser o 1º serviço de 2015, com cabimento orçamental, conforme proposta de 

cabimento nº 2377 anexa. (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 celebração do contrato 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, Ilda Figueiredo, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (17) AJUSTE DIRECTO PARA 

A ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES QUENTES E BUFFET NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO 

CAMPEONATO EUROPEU DE LASER RADIAL& TROPHY - 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 

informação prestada pelo Técnico Superior Dr. Eduardo Fonseca, em 24 de junho de 2015 e o 



despacho de 1 de julho corrente, relativo à abertura do procedimento de "Prestação de serviços para 

fornecimento de refeições quentes e buffet no âmbito da realização do Campeonato Europeu de Laser 

Radial 2015", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 83/A2/2015). O preço base 

estimado do procedimento é de 11.709,60, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução 

remuneratória, por ser o 12 serviço de 2015, com cabimento orçamental, conforme proposta de 

cabimento n2 2363 anexa. (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 5e nº 12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de 

Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato por 

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

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

Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (18) AJUSTE DIRECTO PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁREA NATAÇÃO - ENSINO BÁSICO - 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 3 de julho de 2015 e o despacho de 6 do mesmo mês, relativo 

à abertura do procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de serviços, na 

modalidade de contrato de tarefa, para desenvolvimento de ensino na área de natação de crianças 

do 12 ciclo do ensino básico", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 

103/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €25.008,36, com IVA incluído, o qual foi 

sujeito a redução remuneratória, nos termos do n2 1 do artigo 752 da LOE (idêntico objecto de 



Quinta-feira, 9 de julho de 2015 

-15-

contrato vigente em 2014), tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 2441 

anexa. (a) Olimpia Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos 

do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o 

disposto no nº 5 e nº 12 do artigo 75°, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato por ajuste directo, 

nos termos constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por 

maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana 

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

e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo que declarou abster-se 

pelos mesmo motivos da deliberação do ano findo sobre o mesmo assunto. (19) 

AJUSTE DIRECTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO D 'AGONIA 

- 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 proposta do Director do Departamento de Obras Públicas e 

Conservação, de 3 de julho corrente e o despacho de 6 do mesmo mês, relativo à abertura do 

procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de serviços, para o funcionamento 

do Parque de Estacionamento do Campo d' Agonia - Viana do Castelo", deverá o mesmo ser 

submetido a reunião de Câmara (Proc. 104/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de 

€45.756,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, por ser o 1º serviço de 

2015, com cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 2446 anexa. (a) Olimpia 

Ribeiro." . O Vereador Eduardo Teixeira questionou qual o modelo de funcionamento 

deste parque de estacionamento e o custo que a Câmara Municipal vai assumir nesta 



matéria. Por último, declarou que o PSD vai votar contra esta proposta por falta de 

informação. A Vereadora Ilda Figueiredo declarou que vai votar favoravelmente a 

título excecional tendo em conta que ainda está em vias de resolução o Acordo de 

Cessão de Posição Contratual, e o Acordo de rescisão amigável do contrato de 

concessão. Disse ainda, que assim que toda a situação esteja regularizada se deverá 

proceder á contratação de pessoal para o funcionamento regular do parque de 

estacionamento. O Vice Presidente da Câmara informou que será levado à próxima 

reunião de Câmara o modelo de funcionamento e respetivo tarifário deste parque de 

estacionamento. 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 5e nº12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente celebração do contrato por ajuste d irecto, nos termos 

constantes da transcrita informação. 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, Ilda Figueiredo, e os votos contra dos Vereadores 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (20) AJUSTE DIRECTO PARA 

O CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA 

(MOTORISTA E MAQUINISTA) - 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 proposta do Vereador do 

Planeamento Urbano, Gestão Urbanística, Desenvolvimento Economico e Mobilidade, Vereador Luís 

Nobre, de 3 de julho de 2015 e o despacho de 6 do mesmo mês, relat ivo à abertura do procedimento 
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por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de serviços, em regime de tarefa, para condução 

de camiões e máquinas da autarquia", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 

89/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €33.702,00, com IVA incluído, o qual não 

foi sujeito a redução remuneratória, por ser o 1º serviço de 2015, com cabimento orçamental, 

conforme proposta de cabimento nº 2414 anexa. (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.º 82-

B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do 

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

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

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

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda 

Figueiredo que considerou que este caso devia ser resolvido com trabalhadores 

municipais. AUSENCIA DE VEREADORES:- Quando os trabalhos iam neste ponto 

ausentaram-se os Vereadores Luís Nobre e Maria José Guerreiro. (21) AJUSTE 

DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME 

DE TAREFA - CANTINAS ESCOLARES - 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 1 de julho de 2015 e o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 3 do mesmo mês, relativa à 

abertura do procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de serviços, em regime 

de tarefa, para apoio ao serviço de refeições em refeitórios escolares dentro dos limites do concelho", 



deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 88/A2/2015). O preço base estimado do 

procedimento é de €38.560,50, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, por 

ser o 12 serviço de 2015. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, conforme 

proposta de cabimento n2 2385 anexa, no valor de 15.424,20, com IVA incluído. (a) Olímpia 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.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável 

relativamente celebração do contrato por ajuste directo, nos termos constantes da 

transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes 

o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Ilda Figueiredo, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (22) CONCURSO PÚBLICO 

PARA A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

DE ATIVIDADES ESCOLARES, CULTURAIS, DESPORTIVAS E SOCIAIS -

2015/2016 - 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 Qual idade de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, de 3 de julho de 2015 e o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara do mesmo dia, relativo à abertura do procedimento por 

concurso público para adjud icação da "Prestação de serviços, para apoio ao desenvolvimento de 

atividades escolares, culturais, desportivas e sociais", deverá o mesmo ser submetido a reunião de 

Câmara (Proc. 100/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €137.800,00, com IVA 

incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, nos termos da alínea d) do n2 8 do artigo 752 

da Lei do Orçamento de Estado para 2015. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento 
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orçamental, conforme proposta de cabimento nº 2410 anexa, no valor de €40.280,00, com IVA 

incluído. (a) Olimpia Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos 

do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o 

disposto no nº 5 e nº 12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato, 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, 

Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (23) 

CONCURSO - TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS DE 

AUTOCARROS - 2015/2016 - PARECER PRÉVIO:- Presente o processo relativo ao 

assunto indicado em título, foram tomadas as seguintes deliberações:- A) PRESTAÇAO 

DE SERVIÇOS DE CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE AUTOCARRO DE 40 

ALUNOS DO 2° E 3° CICLO E ES DE MONTARIA, VILAR DE MURTEDA, MEIXEDO 

PARA A ESCOLA EB 2, 3/S DE LANHESES E VICE VERSA:- 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 informação prestada 

pelo Director de Departamento de Educação, Cultura e Qualidade de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, 

de 30 de junho de 2015 e o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 3 de julho corrente, relativo à 

abertura do procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de Serviços de circuito 

especial de transporte de autocarro de 40 alunos do 2º e 3º ciclo e E.S. de Montaria, Vilar de Murteda, 

Meixedo para a Escola E.B. 2, 3/S de Lanheses e vice versa", deverá o mesmo ser submetido a reunião 

de Câmara (Proc. 90/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €28.620,00, com IVA 

incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória. O valor respeitante ao presente ano tem 



cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento n2 2401 anexa, no valor de €11.236,00, 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 celebração do contrato 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, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. 

B) PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE 

AUTOCARRO DE 21 ALUNOS, 13 DO 1° CEB DE SERRELEIS E 9 DA ANTIGA EB 1 

DE SAMONDE-SANTA MARTA (RUA DE SAMONDE, AZENHA, DR. RAMOS, 

QUINTA VALE FLROES), PARA O CENTRO ESCOLAR DE SANTA MARTA DE 

PORTUZELO E VICE VERSA:- 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 30 de junho de 2015 e o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara de 3 de julho corrente, relativo à abertura do procedimento por ajuste directo 

para adjudicação da "Prestação de Serviços de circuito especial de transporte de autocarro de 21 

alunos, 13 do 12 CEB de Serreleis e 9 da antiga EBl de Samonde-Santa Marta (Rua de Samonde, 

Azenha, Dr. Ramos, Quinta Vale Flores), para o Centro Escolar de Santa Marta de Portuzelo e vice 

versa", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 91/A2/2015). O preço base 

estimado do procedimento é de €22.260,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução 

remuneratória. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, conforme proposta 
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de cabimento nº 2411 anexa, no valor de €8.692,00, 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 celebração do contrato 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, Ilda Figueiredo, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. C) PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

DE CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE AUTOCARRO DE 18 ALUNOS, DO 

1° CEB DE ALDEIA NOVA, S. GIL, COSTA, MADORRA E ROCHA PARA O CENTRO 

ESCOLAR DE PERRE E VICE VERSA:- 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 informação prestada pelo Director de Departamento 

de Educação, Cultura e Qualidade de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, de 30 de junho de 2015 e o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara de 3 de julho corrente, relativo à abertura do procedimento 

por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de Serviços de circuito especial de transporte de 

autocarro de 18 alunos, do 1º CEB de Aldeia Nova, s. Gil, Costa, Madorra e Rocha para o centro escolar 

de Perre e vice versa", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 92/A2/2015). O 

preço base estimado do procedimento é de €14.840,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a 

redução remuneratória. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, conforme 

proposta de cabimento nº 2413 anexa, no valor de €5.724,00, 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.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável 

relativamente celebração do contrato por ajuste directo, nos termos constantes da 

transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes 

o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Ilda Figueiredo, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (24) CONCURSO -

TRANSPORTES ESCOLARES -CIRCUITOS ESPECIAIS TÁXIS 2015/2016 -

PARECER PRÉVIO:- Presente o processo relativo ao assunto indicado em título, foram 

tomadas as seguintes deliberações:- A) PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 

CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE TAXI OU VEICULO ADAPTADO DE 

CARDIELOS-SAMONDE PARA A ESCOLA EB 2,3/S PINTOR JOSÉ DE BRITO E VICE 

VERSA E DA ESCOLA PARA A APPACDM-AREOSA E VICE VERSA:- 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 30 de junho de 2015 e o despacho de 6 de julho corrente, relativo à 

abertura do procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de Serviços, execução 

de circuito especial de transporte de taxi ou veiculo adaptado de cardielos-samonde para a escola EB 

2,3/S pintor josé de Brito e vice versa e da escola para a APPACDM-Areosa e vice versa (1 vez por 

semana)", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 93/A2/2015). O preço base 

estimado do procedimento é de €4.388,40, com IVA incluído, o qual foi sujeito a redução 

remuneratóría. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, conforme proposta 

de cabimento n2 2416 anexa, no valor de €1.758,54, com IVA incluído. (a) Olimpia Ribeiro.". A 

Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do 
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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 celebração do contrato 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, Ilda Figueiredo, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. B) PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

DE EXECUÇÃO DE CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE T AXI OU VEICULO 

ADAPTADO DE CHAFÉ PARA A EB1/JI DE CABEDELO E VICE VERSA:- 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 

informação prestada pelo Director de Departamento de Educação, Cultura e Qualidade de Vida, Dr. 

Manuel Isaías Carvalho, de 30 de junho de 2015 e o despacho de 6 de julho corrente, relativo à 

abertura do procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de Serviços, execução 

de circu ito especial de transporte de táxi ou veiculo adaptado de Chafé para a EBl/JI de cabedelo e 

vice versa", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara {Proc. 94/A2/2015). O preço base 

estimado do procedimento é de €2.105,16, com IVA incluído, o qual foi sujeito a redução 

remuneratória. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, conforme proposta 

de cabimento nº 2423 anexa, no valor de €840,58, com IVA incluído. (a ) Olimpia Ribeiro .". A Câmara 

Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei 

nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5enº12 do artigo 75°, 

da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente 

celebração do contrato por ajuste directo, nos termos constantes a transcrita 

informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice 



Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Ilda Figueiredo, Eduardo 

Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. C) PREST AÇAO DE SERVIÇOS DE 

EXECUÇÃO DE CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE TAXI OU VEICULO 

ADAPTADO DE VILA FRANCA PARA A ESCOLA EB 2,3 CARTEADO MENA E VICE 

VERSA:- 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 Qua lidade 

de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, de 30 de junho de 2015 e o despacho de 6 de julho corrente, 

relativo à abertura do procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de Serviços, 

de execução de circuito especial de transporte de taxi ou veiculo adaptado de Vila Franca para a Escola 

EB 2,3 Carteado Mena e vice versa", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 

95/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €2.438,00, com IVA incluído, o qual foi 

sujeito a redução remuneratória. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, 

conforme proposta de cabimento n2 2421 anexa, no valor de €911,60, com IVA incluído. (a) Olimpia 

Ribeiro." . A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 

6° do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e 

nº 12 do artigo 75°, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente celebração do contrato por ajuste directo, nos termos 

constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

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

Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. D) PRESTAÇAO 

DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE T AXI 

OU VEICULO ADAPTADO DE AMOROSA PARA ESCOLA EB1 DE CASTELO DE 
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NEIVA E VICE VERSA:- 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 informação prestada pelo Director de Departamento de Educação, 

Cultura e Qualidade de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, de 30 de junho de 2015 e o despacho de 6 

de julho corrente, relativo à abertura do procedimento por ajuste directo para adjudicação da 

"Prestação de Serviços, execução de circuito especial de transporte de táxi ou veiculo adaptado de 

Amorosa para a Escola EBl de Castelo de Neiva e vice versa", deverá o mesmo ser submetido a reunião 

de Câmara (Proc. 96/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €2.105,16, com IVA 

incluído, o qual foi sujeito a redução remuneratória. O valor respeitante ao presente ano tem 

cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 2418 anexa, no valor de €846,96, com 

IVA incluído. (a) Olímpia 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.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato por ajuste directo, 

nos termos constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por 

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

Margarida Silva, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. 

E) PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CIRCUITO ESPECIAL DE 

TRANSPORTE DE T AXI OU VEICULO ADAPTADO DE VILA FRIA, VILA DE PUNHE 

PARA A ESCOLA EB 2,3/S BARROSELAS E VICE VERSA:- 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 informação prestada 



pelo Director de Departamento de Educação, Cultura e Qualidade de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, 

de 30 de junho de 2015 e o despacho de 6 de julho corrente, relativo à abertura do procedimento por 

ajuste directo para adjudicação da "Prestação de Serviços, execução de circuito especial de transporte 

de táxi ou veiculo adaptado de Vila Fria, Vila de Punhe para a escola EB 2,3/S Barroselas e vice versa", 

deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 97/A2/2015). O preço base estimado do 

procedimento é de €3.306,78, com IVA incluído, o qual foi sujeito a redução remuneratória. O valor 

respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento n!! 2417 

anexa, no valor de €1.227,06, com IVA incluido. (a) Olimpia Ribeiro.". A Câmara Municipal 

deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209/2009, 

de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e nº 12 do artigo 75°, da Lei n.º 82-

B / 2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do 

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

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

e os Vereadores Ana Margarida Silva, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Marques 

Franco e Helena Marques. F) PREST AÇAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 

CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE TAXI OU VEICULO ADAPTADO DE 

AGROS, SANTA LEOCÁDIA E VACARIA PARA A ESCOLA EB 2,3/S DE 

BARROSELAS E VICE VERSA:- Presente o processo indicado em título do qual consta 

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

n!! 5, n!! 6 e no n!! 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 pelo Director de Departamento de Educação, 

Cultura e Qualidade de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, de 30 de junho de 2015 e o despacho de 6 

de julho corrente, relativo à abertura do procedimento por ajuste directo para adjudicação da 

"Prestação de Serviços, execução de circuito especial de transporte de taxi ou veiculo adaptado de 
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Agros, Santa Leocádia e Vacaria para a escola EB 2,3/S de Barroselas e vice versa", deverá o mesmo 

ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 98/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é 

de €7.314,00, com IVA incluído, o qual foi sujeito a redução remuneratória. O valor respeitante ao 

presente ano tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 2425 anexa, no valor 

de €2.703,00, 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.º 82-B/2014, 

de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato 

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

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

Vereadores Ana Margarida Silva, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Marques Franco e 

Helena Marques. G) PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CIRCUITO 

ESPECIAL DE TRANSPORTE DE T AXI OU VEICULO ADAPTADO DE 8 ALUNOS DE 

MONTE-SUBPORTELA PARA A EB 2,3 CARTEADO MENA E VICE VERSA:- 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 pelo Director de Departamento de Educação, Cultura e Qualidade de Vida, Dr. 

Manuel Isaías Carvalho, de 30 de j unho de 2015 e o despacho de 6 de julho corrente, relativo à 

abertura do procedimento por ajust e directo para adjudicação da "Prestação de Serviços, execução 

de circuito especial de transporte de táxi ou veicu lo adaptado de 8 alunos de Monte-Subportela para 

a EB 2,3 Carteado Mena e vice versa", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 

99/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €4.823,00, com IVA incluído, o qual foi 

sujeito a redução remuneratória. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, 



conforme proposta de cabimento nº 2427 anexa, no valor de €1.696,00, com IVA incluído. (a) Olimpia 

Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 

6° do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e 

nº 12 do artigo 75°, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente celebração do contrato por ajuste directo, nos termos 

constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

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

Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (25) 

CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS À TAREFA DE APOIO 

COMPLEMENTAR PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES E 

APOIO A CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - -

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 informação prestada pelo Director de Departamento de Educação, 

Cultura e Qualidade de Vida, Dr. Manuel Isaías Carvalho, de 2 de julho de 2015 e o despacho de 6 do 

mesmo mês, relativo à abertura do procedimento por concurso público para adjudicação da 

"Prestação de serviços, através de contrato de tarefa, para apoio complementar para o 

funcionamento do serviço de refeições e apoio a crianças com necessidades educativas especiais", 

deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 102/A2/2015). O preço base estimado do 

procedimento é de €254.487,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória. O 

valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 

2437 anexa no valor de 84.747,00 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, 
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de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e nº 12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-

B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do 

contrato 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, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. 

(26) AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 

COMPLEMENTAR PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA (PROLONGAMENTO DE HORÁRIO) - 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 

informação prestada pelo Director de Departamento de Educação, Cultura e Qualidade de Vida, Dr. 

Manuel Isaías Carvalho, de 2 de julho de 2015 e o despacho de 6 do mesmo mês, relativo à abertura 

do procedimento por ajuste directo para adjudicação da "Prestação de serviços, através de contrato 

de tarefa, para o desenvolvimento do serviço de apoio à família em Jardins de Infância", deverá o 

mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 101/A2/2015). O preço base estimado do 

procedimento é de €92.127,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória . O 

valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 

2434 anexa, no valor de 30.627,00, com IVA incluido. (a) Olimpia Ribeiro.". A Câmara Municipal 

deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209 /2009, 

de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e nº 12 do artigo 75°, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do 

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

deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do Vice Presidente da Câmara 



e dos Vereadores Ana Margarida Silva e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, 

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

absteve pois considera importante mas a forma de contratar não é a mais correcta e as 

pessoas deveriam ter a preparação adequada, mas reconhecendo a importância do 

serviço prestado não vota contra. REGRESSO DE VEREADORES:- Quando os 

trabalhos iam neste ponto regressaram os Vereadores Luís Nobre e Maria José Guerreiro. 

(27) ALTERAÇÃO AO REGIMENTO- PROPOSTA DO PSD:- Pela Vereadora Helena 

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

Regimento 
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Artigo 1° 
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 2° 
Duração das reuniões 

Artigo 3° 
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. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Artigo 4° 
Caráter Publico das Reuniões 

Artigo 5 ° 
Período antes da ordem do dia 

Artigo 6° 
Declarações de Voto 

Artigo 7° 
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 92 
Atas 

Artigo 102 
Entrada em Vigor 
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De seguida posta a votação a proposta apresentada foi obtido o seguinte resultado:-

PROPOSTA DO PSD - quatro votos contra 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 a favor do PSD e CDU, pelo que a proposta foi reprovada. 

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

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

os votos a favor dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques 

e Ilda Figueiredo. (28) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal 

deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor, com a 

informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A rubrica de "transportes escolares" foi reforçada 

para acomodar a assunção de compromissos para o ano lectivo 2015/2016. O projecto 

de "requalificação da zona industrial do Neiva" foi reforçado para a abertura de 

procedimento concursal destinado à empreitada de "requalificação da rede de aguas 

pluviais ... ". As rubricas de coesão territorial e rede viária municipal foram 

igualmente reforçadas para acomodar novos apoios de colaboração técnico-

financeiras e reabilitação da rede viária municipal. 



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESPESA 
MODIFICAÇÕES ORCAMENTAIS 

DOTAÇÃO 
INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇOES/ 

DOTAÇÃO 
ORGÂNICA CONÓMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR 

REFORÇOS ANULAÇÕES SEGUINTE 

02 GAMARA MUNICIPAL 
0201 PRESID~NCIA 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÔES CERTAS E PERMANENTES 
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 

01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO 5.000,00 º·ºº 5.000,00 0,00 
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 
01010701 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA- INDIVIDUAL 15.000,00 º·ºº 12.000,00 3.000,00 
01010702 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA- COLETIVO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
02 AaUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATÊRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 100,00 1.600,00 0,00 1.700,00 
020121 OUTROS BENS 45.000,00 0,00 5.000,00 40.000,00 
0202 AaUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 60.000,00 7.000,00 0,00 67.000,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 
0301 JUROS DA DlvlDA PúBLICA 
030103 Soe. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
03010302 EMPRêSTIMOS DE Méo10 E LONGO PRAZO 467.178,41 0,00 30.000,00 437.178,41 
0305 OUTROS JUROS 

030502 OUTROS 30.000,00 20.000,00 º·ºº 50.000,00 
04 TRANSFER~NCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 

0405010208 OUTROS 1.165.089,47 50.000,00 º·ºº 1.215.089,47 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DNERSAS 
060203 OUTRAS 

06020302 IVA PAGO 19.000,00 0,00 9.500,00 9.500,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 

070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 OUTRO 34.000,00 10.000,00 0,00 44.000,00 
08 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 

0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

080501 CONTINENTE 
08050102 FREGUESIAS 
0805010202 SEDES DE JUNTAS E CENTROS CIVICOS 435.000,00 20.000,00 0,00 455.000,00 
0805010204 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 111.000,00 27.000,00 º·ºº 138.000,00 
0805010206 VIAÇÃO RURAL 1.737.863,12 130.000,00 0,00 1.867.863, 12 
09 ATIVOS FINANCEIROS 
0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
090802 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS 3.317.364,00 0,00 120.000,00 3.197.364,00 

0202 DEPARTAMENTO De ADMINISTRAÇÃO GERAL 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 
01010702 PESSOAL EM REGIME De TAREFA Ou AVENÇA-COLETIVO 100.000,00 0,00 23.000,00 77.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO De SERVIÇOS 

020225 OUTROS SERVIÇOS 256.567,87 5.000,00 0,00 261.567,87 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DIVERSAS 

060203 OUTRAS 

06020305 OUTRAS 10.000,00 4.000,00 0,00 14.000,00 
0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA E QUALIDADE DE VIDA 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 

0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 

010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 

01010701 PESSOAL EM REGIME De TAREFA OU AVENÇA · INDIVIDUAL 380.000,00 º·ºº 20.000,00 360.000,00 
01010702 PESSOAL EM REGIME De TAREFA Ou AVENÇA - COLETIVO 40.000,00 º·ºº 17.000,00 23.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 

020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 26.000,00 0,00 5.000,00 21.000,00 
020121 OUTROS BENS 170.500,00 º·ºº 2.000,00 168.500,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 126.000,00 10.000,00 0,00 136.000,00 
020210 TRANSPORTES 

02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1.000.000,00 200.000,00 º·ºº 1.200.000,00 
02021009 OUTROS 86.000,00 0,00 5.000,00 81.000,00 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 118.000,00 0,00 17.000,00 101.000,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 332.000,00 126.700,00 º·ºº 458.700,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1.515.500,00 21.100,00 0,00 1.536.600,00 
04 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050108 OUTROS 316.600,00 º·ºº 16.000,00 300.600,00 
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0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070101 FINS CULTURAIS 492.000,00 42.000,00 0,00 534.000,00 
04070102 FINS DESPORTIVOS 723.000,00 9.000,00 0,00 732.000,00 
04070104 FINS SOCIAIS 643.500,00 10.000,00 0,00 653.500,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

0602 DIVERSAS 

060203 OUTRAS 
06020305 OUTRAS 3.000,00 º·ºº 2.500,00 500,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070103 ED1Fic1os 

07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030209 OUTROS 1.164.400,00 0,00 95.000,00 1.069.400,00 
07010305 ESCOLAS 860.376,67 0,00 15.900,00 844.476,67 
070104 CôNSTRUÇôES DIVERSAS 
07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 486.656,67 0,00 90.500,00 396.156,67 
070110 EOUIPAMENTO BAslCO 
07011002 OUTRO 216.000,00 0,00 15.000,00 201.000,00 
070111 FERRAMENTAS E lJTENSIUOS 11.000,00 0,00 3.000,00 8.000,00 
070115 OUTROS INVESTIMENTOS 
07011501 Eswoos E PROJETOS 26.000,00 0,00 10.000,00 16.000,00 
08 TRANSFER~CIAS DE CAPITAL 
0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
080701 INSTITUIÇôES SEM FINS LUCRATIVOS 745.350,00 57.000,00 0,00 802.350,00 

0204 DEPARTAMENTO ORDENAMENTO 00 TERRITÔRIO E AMBIENTE 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 
01010702 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA· COLETIVO 10.000,00 º·ºº 10.000,00 º·ºº 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATÊRIAS·PRIMAS E SUBSIDIARIAS 25.000,00 0,00 1.600,00 23.400,00 
0202 AQUISIÇÃO De SERVIÇOS 
020219 AsslST~NCIA TêCNICA 70.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 
06 ÜUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DIVERSAS 
060203 ÜUTRAS 
06020305 ÜUTRAS 2.500,00 0,00 2.000,00 500,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 

070101 TERRENOS 501.000,00 0,00 150.000,00 351.000,00 
070110 EOUIPAMENTO BAslCO 
07011002 OUTRO 25.000,00 0,00 4.000,00 21.000,00 
070111 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00 
070115 OUTROS INVESTIMENTOS 
07011501 ESlUDOS E PROJETOS 265.720,00 0,00 30.000,00 235.720,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO 

02 AQUISIÇÃO De BENS E SERVIÇOS 
0201 AOUISIÇÀO OE BENS 
020102 COMBUSTlvEIS E LUBRIFICANTES 
02010299 OUTROS 458.000,00 61.000,00 0,00 519.000,00 
0202 AOUISIÇÀO DE SERVIÇOS 

020206 LOCAÇÃO De OUTROS BENS 50.000,00 14.000,00 0,00 64.000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 606.000,00 0,00 10.000,00 796.000,00 
07 AOUISIÇÀO OE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070101 TERRENOS 1.969.275,63 0,00 100.000,00 1.669.275,63 
070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 

07010413 OUTROS 2.644.998,72 109.000,00 0,00 2.753.998,72 
0703 BENS De DoMINIO PUBLICO 
070303 ÜUTRAS CoNSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS CoMPLEMENTARES 2.060.258,37 0,00 20.000,00 2.040.258,37 
07030308 VIAÇÃO RURAL 

0703030802 REDE VIARIA MUNICIPAL ·OBRAS 802.000,00 0,00 20.000,00 762.000,00 
07030313 OUTROS 1.262.910,00 0,00 41.400,00 1.221.510,00 

28.277.709,13 937.400,00 937.400.00 28.277.709, 13 
581.400,00 222.600,00 
356.00000 714.800,00 

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, os 

votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e a 



abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (29) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- o 

Vice Presidente informou que não havia quaisquer despachos que devessem ser 

submetidos a ratificação. (30) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO 

PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção 

aberto ao público, tendo-se registado as seguintes intervenções:- PAULO PERES -

Proprietário do quiosque da praia Norte, referiu que desde 23 de Fevereiro que solicita 

que seja recebido. Disse ainda que a concessão é directamente do Porto de Mar e que 

fez investimento de 30.000€ e agora ninguém lhe dá qualquer informação sobre o que 

vai acontecer ao seu quiosque e ao investimento que fez. PIRES VIANA - Aludiu aos 

seguintes assuntos:-1. MAU ESTADO DA ESTRADA DE DARQUE - Questionou o porquê de 

não ser feita a regularização das vias, quando isso já tinha acontecido anteriormente. 

2. APOIO FESTAS SRA. AREIAS - Referiu que este ano a Comissão de Festas não dinamizou 

as festas. 3. CENTRO APOIO OCUPACIONAL DO CABEDELO - Referiu que sempre se tentou 

encerrar este Centro porque aquele terreno é pretendido para a construção de uma 

unidade hoteleira. 4. RETIFICAÇÃO DE Acr A - Solicitou que fosse retificada a acta da 

última reunião a propósito da ciclovia, saber o motivo por que não foi regularizado o 

circuito pedonal junto do IPVC. 5. CONSOLIDAÇÃO PONTE s. LOURENÇO, EM DARQUE -

Informou que existem problemas estruturais decorrentes da exploração de área 

naquela área e deviam fazer uma inspecção à área. Apelou á reposição da calçada na 

área envolvente. 6. RECUPERAÇÃO DO CAIS Novo - Sugeriu que se use uma candidatura 

de fundos comunitários para se proceder à recuperação daquela estrutura histórica. 

DARIO SÁ, referiu que assistiu à última sessão da Assembleia Municipal e achou 
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lamentável a falta de educação de vereadores. Solicitou o respeito de todos 

independentemente da filiação partidária. Disse que a cidade perdeu nos últimos 

quarenta anos coisas importantes tais como:- o quartel; a direcção de várias valências; 

entende que todos os partidos devem defender a cidade e o distrito. Não existe na 

autarquia um cuidado em conhecer os custos de funcionamento de cada viatura 

municipal. Entende que esse custo deve ser feito e pode ajudar nesta matéria. Também 

se referiu á lei do transporte escolar que impede o uso de viaturas com mais de 16 

anos, e na sua opinião as viaturas continuam a reunir condições até aos 20 anos, pelo 

que a Lei devia ser alterada. O Vice Presidente prestou esclarecimentos ás questões 

colocadas. (31) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do 

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

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

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

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, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. E, 

nada mais havendo a tratar, o Vice Presidente da Câmara, pelas dezanove horas, 

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


