
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 1 

DE SETEMBRO DE 2016:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No dia um do mês de Setembro do ano dois 

núl e dezasseis, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a 

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

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

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

da Silva, Francisco Manuel Marques Franco e Helena Cristina Mendes Marques. 

Secretariou o Diretor de Departamento de Adnúnistração Geral, Luís Filipe Neiva 

Marques. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da 

Câmara declarou aberta a reunião pelas quinze horas registando-se a falta dos 

Vereadores Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira e Maria Ilda da Costa 

Figueiredo tendo esta comunicado a sua substituição, pelo período de oito dias, nos 

termos do disposto no art° 78° da Lei n.0 169/99, de 18 de Setembro, pelo que foi 

substituída por Cláudia Cristina Viana Marinho, uma vez que os cidadãos 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, António Carlos Ribeiro Lomba da 

Costa e Abel Duarte Lima Barbosa Pires Viana solicitaram igualmente a sua substituição 

e, tendo em atenção que se encontrava presente na sala, iniciou de imediato as suas 

funções como Vereadora. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O Presidente da 

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



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

de nos termos legais este período ter a duração máxima de 60 minutos. INTERVENÇÃO 

DO PRFSIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 5 de 

Agosto realizou-se a abertura da Exposição "Preparação da Romaria d'Agonia" e a apresentação do 

Livro Festas da Sra D'Agonia, editado pela Viana Festas. O Executivo Municipal esteve presente a 7 de 

Agosto na cerimónia de inauguração das obras de requalificação da Avenida Padre Júlio Cândido da 

Costa e do Cruzeirinho na freguesia de Vila de Punhe. De 11 a 13, decorreu a 25º edição do Jazz na 

Praça da Erva, com espetáculos na Praça da Erva e no Teatro Municipal de Sá de Miranda, organizada 

pela Câmara Municipal, pela David Martins Eventos, com apoio da Caixa de Crédito Agrícola do 

Noroeste. O Executivo Municipal esteve presente, a 12 de Agosto, na homenagem organizada pela 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Darque a Maria Arminda Maciel "Taipeira", com o 

descerramento de uma placa na casa onde morou na Avenida Dr. Carteado Mena, n. 97 (Darque). 

Maria Arminda Maciel "Taipeira" foi quem mais contribuiu para que a tradição dos gigantones e 

cabeçudos de Viana do Castelo atingisse o relevo que hoje é conhecido. No dia 13 de Agosto, o 

Presidente da Câmara esteve presente promoção da Romaria d' Agonia na Festa do Polvo em 

Carbalifio, efetuada pela Comissão de Festas e Viana Festas, onde mordomas, bombos e cabeçudos 

mostraram as Festas da cidade. O Presidente da Câmara Municipal esteve presente a 14 de Agosto, 

na cerimónia de inauguração do novo arranjo urbanístico do espaço envolvente da igreja paroquial 

de Alvarães, que integrou as celebrações dos 50 anos de sacerdócio do pároco local, Monsenhor 

António Fernandes Gonçalves. Neste dia, também decorreu mais uma edição da Life Holi Colour, 

organizada pela Xlife e o desfile da estilista vianense Isabel Lima, na escadaria da Igreja da Senhora 

d'Agonia. No dia 15 Agosto, o Presidente da Câmara Municipal esteve presente na cerimónia de 
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inauguração da nova rotunda da Serração, onde está agora instalado um engenho de serração antigo, 

memória do património arqueológico industrial das freguesias de Geraz do Lima e na inauguração do 

melhoramento urbanístico e do edifício de apoio ao Monte da Senhora do Crasto, em Deocriste. Os 

Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, em colaboração com as Juntas 

de Freguesia do concelho, vão minimizar os custos de abastecimento de água das populações que 

apoiaram os incêndios que assolaram Viana do Castelo. O Museu do Traje de Viana do Castelo tem 

em exposição o Coração de Filigrana e a Moeda Olímpica da autoria da artista Joana Vasconcelos. As 

duas peças, que ostentam o Coração de Viana, foram concebidas por Joana Vasconcelos que, em 2014, 

foi presidente da Comissão de Honra das Festas de Nossa Senhora d'Agonia. No dia 17 de Agosto, a 

Câmara Municipal e o CDV - Teatro do Noroeste inauguraram uma exposição com obras de cerâmica 

e pintura de António Pedro no Museu de Artes Decorativas, por ocasião dos 50 anos do seu 

falecimento. A sessão evocativa decorreu na Cooperativa Agrícola de Viana do Castelo e Caminha. No 

dia 18 de Agosto, realizou-se a Sessão Solene de Entrega à professora Madalena Alves a medalha 

referente o título honorífico de Cidadã de Mérito de Viana do Castelo, atribuído por ocasião das 

comemorações do Dia da Cidade, a 20 de janeiro. Maria Madalena dos Santos Alves foi agraciada 

pelos relevantes serviços prestados à investigação e ciência. De 19 a 21 de agosto decorreram as festas 

da Sra d ' Agonia, considerada a rainha das romarias portuguesas e que atraiu a Viana do Castelo 

dezenas de milhares de visitantes que assistiram desfile da Mordomia, Procissão ao Mar, Festa do 

Traje, Cortejo Histórico e Etnográfico e espetáculos pirotécnicos. No dia 19, a noite dos tapetes contou 

a com a presença do primeiro- ministro, do ministro do ambiente e ministro da educação na ribeira 

de Viana para acompanhar a elaboração dos tapetes de sal, tingido às cores, por onde vai passar, o 

andor da Senhora da Agonia, padroeira dos pescadores de Viana do Castelo. No dia 21 de agosto, o 

Ministro da Cultura, Castro Mendes, esteve em Viana do Castelo para assistir ao cortejo Histórico e 

Etnográfico, onde reuniu com o executivo municipal e visitou alguns espaços culturais da cidade, como 



o Museu do Traje, o Museu de Artes Decorativas e o Convento de S. Domingos. No dia 28 de Agosto, 

o Presidente da Câmara esteve presente na inauguração das obras de construção e requalificação do 

Edifício de Apoio em S. Mamede, na freguesia da Areosa. A 31 de Agosto, o Presidente da Câmara 

acompanhou a visita do Ministro da Saúde a Viana do Castelo, onde visitou a ULSAM e reuniu com a 

administração, tendo depois reunido com os autarcas da CIM do Alto Minho. Nesta visita, a convite 

do Presidente da Câmara de Viana do Castelo, o Ministro da Saúde confirmou que se vão realizar as 

obras nas urgências do Hospital de Viana do Castelo. (a) José Maria Costa.". 2 - ROMARIA SRA. 

O' AGONIA - VOTO DE LOUVOR: - Pelo Presidente da Câmara foi apresentado o voto de 

louvor que seguidamente se transcreve:- "VOTO DE LOUVOR - De 19 a 21 de Agosto viveu-se, 

mais uma vez, a Romaria da Sra d' Agonia, com um programa que promoveu a nossa cultura, a cidade 

e o concelho, atraindo milhares de visitantes e mobilizando e cativando os vianenses, que vivem as 

Festas com, cada vez mais, afeto, orgulho e demonstração do nosso sentir coletivo. Os diferentes 

momentos do Programa das Festas contagiaram de alegria e entusiasmo todos os que nela 

participaram, alargando este clima festivo aos inúmeros turistas e forasteiros que assistiram aos 

diversos quadros, com especial realce para o desfile da Mordomia, Procissão ao Mar, Festa do Traje, 

Cortejo Histórico e Etnográfico e espetáculos pirotécnicos. Assim, venho propor que o Executivo 

Municipal registe um voto de louvor a todos quantos contribuíram para o êxito da Romaria d' Agonia 

e para esta grande manifestação de amor a Viana do Castelo - Presidente da Comissão de Honra, Dr. 

Francisco Seixas da Costa e toda a Comissão de Honra, ao Presidente da Comissão Executiva das 

Festas, Dr. Francisco Sampaio e a toda a Comissão de Festas, a todo o Executivo da Viana Festas e 

colaboradores, à Real Irmandade de Nossa Senhora d' Agonia, à Confraria da Sra. d' Agonia, à 

população da Ribeira, às Juntas e Uniões de freguesia, aos Grupos Folclóricos, às Escolas de Música, 

às Bandas, às Associações, aos funcionários municipais e dos serviços municipalizados e aos muitos 
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voluntários que colaboraram na organização deste evento. (a) José Maria Costa.". A Câmara 

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

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

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

Marques e Cláudia Marinho. 3 - VOTO DE LOUVOR - VAGA DE INCENDIOS: - Pelo 

Presidente da Câmara foi apresentado o voto de louvor que seguidamente se 

transcreve:- "voro DE LouvoR - O concelho de Viana do Castelo foi assolado por uma vaga de 

incêndios, no período de 8 a 13 de Agosto, caracterizada por grande número de ocorrências com muita 

duração e área ardida de milhares de hectares, em condições meteorológicas muito adversas, que 

ameaçou muitas habitações e populações. Este cenário foi combatido com determinação, empenho 

e coragem pela Proteção Civil, Bombeiros, Sapadores Florestais, Juntas e Uniões de Freguesia, 

colocando em risco a sua própria vida no combate aos incêndios florestais para proteger pessoas e 

bens. É de saudar a ação, intervenção, abnegação, espírito de missão e sacrifício de todos os 

Bombeiros, Sapadores Florestais, GNR, Juntas e Uniões de Freguesia envolvidos no combate aos 

incêndios que assolaram a nossa região. Uma palavra de solidariedade e de agradecimento a toda a 

população afetada, que mesmo em circunstâncias extremas colaborou com os operacionais no 

terreno no combate aos incêndios, e às entidades públicas e privadas que colaboraram com a entrega 

de donativos que permitiram assegurar a logística e o apoio que foi dado no terreno. Assim, proponho 

ao Executivo Municipal que seja registado um voto de público louvor e reconhecimento pelo espírito 

de missão e sacrifício demonstrado no combate aos incêndios durante o período de 8 a 13 de Agosto, 

aos Bombeiros, Sapadores Florestais, GNR, outros agentes da Proteção Civil, Juntas e Uniões de 

Freguesia e população. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

transcrito voto de louvor. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 



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

Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. 

4- INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO 12 SEMESTRE DE 2016 - O Presidente 

da Camara entregou cópias da informação económica e financeira relativa ao 1° semestre 

de 2016, elaborada pelo revisor oficial de contas, em cumprimento do disposto na alínea 

d) do n.0 2 do artigo 77° da Lei 73/2013, de 3 de setembro, tendo feito a apresentação dos 

referidos documentos, após o que se seguiu um período de pedidos de esclarecimentos 

feitos pelos Vereadores da Oposição. INTERVENÇÃO DO VEREADOR MARQUES 

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

Nossa Senhora d' Agonia - Felicitou a Câmara Municipal pela forma como 

decorreram as festas, que considerou um êxito. 2. Incêndios Florestais - propôs que 

se fizesse um levantamento cadastral exaustivo de todos os terrenos situados em área 

florestal, como um primeiro passo para desenvolver estratégias de prevenção dos fogos. 

Acrescentou ainda que o Governo prepara-se para legislar sobre esta matéria e muito 

provavelmente estas competências serão atribuídas as autarquias. INTERVENÇÃO DA 

VEREADORA CLAUDIA MARINHO:- A Vereadora Cláudia Marinho abordou os 

seguintes assuntos:- 1. Associação de Judo do Distrito de Viana do Castelo -

Solicitou à Câmara Municipal que desse atenção ao trabalho desta associação e 

reconhecesse publicamente o seu valor. 2. Placas de Fibrocimento - Pediu informação 

acerca do momento em que será executada a substituição da cobertura de fibrocimento 

das escolas e do quartel dos bombeiros. O Presidente da Câmara esclareceu que as 
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respetivas obras serão objeto de financiamento, aguardando pelo lançamento das 

respetivas candidaturas. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA MARQUES:- A 

Vereadora Helena Marques abordou os seguintes assuntos:- 1. Estrada junto á Capela 

de Mujães - Referiu que esta estrada carece de uma intervenção urgente no sentido da 

sua beneficiação. O Presidente da Câmara informou que já foram pedidos orçamentos 

para adjudicar esta empreitada. 2. Polidesportivo de Monserrate - Chamou também 

a atenção para a necessidade de se proceder à substituição da cobertura deste pavilhão. 

3. Posto Náutico de Canoagem - Alertou para o facto de haver automobilistas que 

fazem autênticos ralis nos terrenos envolventes ao posto náutico, destruindo o espaço 

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

dela constante tomadas as seguintes resoluções:- (O 1) APROVAÇÃO DAS ACT AS DAS 

REUNIÕES ANTERIORES:- A) - ACTA DA REUNIAO DE 23 DE JUNHO DE 

2016:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° 

da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a 

forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 23 de junho findo, pelo que irá 

ser assinada pelo Presidente da Câmara e pela Secretária da referida reunião. Esta 

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

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

Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Cláudia Marinho por 

não ter participado na referida reunião. B) - ACTA DA REUNIAO DE 4 DE AGOSTO 

DE 2016:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 



57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a 

forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 4 de Agosto findo, pelo que irá 

ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta 

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

e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, 

Helena Marques e a abstenção das Vereadoras Ana Margarida Silva e Cláudia 

Marinho por não terem participado na referida reunião. (02) ISENÇÃO DE IMT -

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

se transcreve:- "PROPOSTA-A Lacoviana-lndustria de Tratamento e Lacagens de Alumínios de Viana, 

no âmbito do seu processo de consolidação e crescimento, vai adquirir as instalações da antiga Unidade 

Industrial Essex Portugal, localizadas na 2ª Fase da Zona Industrial do Neiva, pelo valor de 2 milhões e 100 

mil €. A Lacoviana exerce atividade no concelho de Viana do Castelo desde meados da década de 80, 

empregando na atualidade próximo de 140 colaboradores. Para concretizar a sua mais recente decisão 

de crescimento, a Lacoviana utilizará o grupo LPPC-lnvestimentos Imobiliários, Lda, cujo socio gerente é 

Luis de Passos Pires Cambão, sociedade que sublocará à mesma, permitindo um investimento à Lacoviana 

de 1 milhão€ na ampliação e refuncionalização das atuais instalações. Pelo descrito superiormente o 

grupo requereu, nos termos do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-Lei nº 162/2014, de 31 

de outubro, e nos artigos 15º e 16º da Lei 73/2013, aos órgãos municipais, a concessão da isenção total 

de IMT para apoio ao investimento, o benefício fiscal de isenção do pagamento do IMT devido pela 

transmissão do direito de propriedade do referido lote de terreno. A transmissão do direito de 

propriedade está sujeita ao pagamento de IMT, o qual, no caso em apreço, corresponderá ao valor 

estimado de 136.500,00€. Face à relevância do investimento e à criação de postos de trabalho, venho 

propor, nos termos e ao abrigo do disposto no artº 23º-A do Código Fiscal do Investimento, anexo ao 
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Decreto-Lei nº 162/2014, de 31 de outubro, aditado pelo artº 195º do Orçamento de Estado para 2016, 

aprovado pela Lei 7-A/2016, de 30 de março, que se solicita à Assembleia Municipal a aprovação da 

concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela presente transação. (a) Luis Nobre". A 

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em consequência nos 

termos e ao abrigo do disposto no art.0 23.0 -A do Código Fiscal do Investimento, anexo 

ao Decreto-lei nº 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo art.0 195.0 do Orçamento de 

Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de março, solicitar a Assembleia 

Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido 

pela presente transação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes 

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

Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (03) 

ISENÇÃO DE IMT - KGS DIAMOND PORTUGAL, LDA:- Pelo Vereador Luís Nobre 

foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-A KGS Diamond 

Portugal, Lda. - Industria de Abrasivos Diamantados Flexíveis, Telas Metalizadas Eletroliticamente e 

Abrasivos Convencionais, no âmbito do seu processo de consolidação e crescimento, vai adquirir ao 

Município as frações 6B, 7D, 7G, 7H, 71, 7J e 7C com a área de lote 3.516,00 m2 de área coberta, no Parque 

Empresarial de Lanheses. Este grupo internacional, fundado na Suíça em 1952, com 13 postos de venda 

e centros de distribuição na Europa, Norte de Africa, China e Austrália, bem como sites produtivos na 

Suíça, Holanda, Hungria e Portugal, é líder mundial na fabricação de abrasivos diamantados flexíveis, telas 

metalizadas electroliticamente e abrasivos convencionais. Desde que se instalou no Parque Empresarial 

de Lanheses, já investiu mais 5M€ e criou mais de 36 postos de trabalho. Com esta decisão pretende 

investir 1milhãoe100 mil€ na compra deste conjunto de frações para fixação da produção e negócio na 



zona de Viana do Caste lo, prevendo, ainda, a criação de um total de 100 postos de trabalho, segundo o 

seu plano de negócios. Pelo descrito superiormente o grupo requereu, nos termos do Código Fiscal do 

Investimento, anexo ao Decreto-Lei n2 162/2014, de 31 de outubro, e nos artigos 152 e 162 da Lei 

73/2013, aos órgãos municipais, a concessão da isenção total de IMT para apoio ao investimento, o 

benefício fiscal de isenção do pagamento do IMT devido pela transmissão do direito de propriedade do 

referido lote de terreno. A transmissão do direito de propriedade está sujeita ao pagamento de IMT, o 

qual, no caso em apreço, corresponderá ao valor estimado de 71.500,00€. Face à relevância do 

investimento e à criação de postos de trabalho, venho propor, nos termos e ao abrigo do disposto no art2 

232-A do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-Lei n2 162/2014, de 31 de outubro, aditado 

pelo art2 1952 do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016, de 30 de março, que se 

solicita à Assembleia Municipal a aprovação da concessão do beneficio fiscal de isenção total de IMT 

devido pela presente transação. (a) Luís Nobre". A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

transcrita proposta e em consequência nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 23.º

A do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei nº 162/2014 de 31 de outubro, 

aditado pelo art.0 195.0 do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 

de 30 de março, solicitar a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício 

fiscal de isenção total de IMT devido pela presente transação. Esta deliberação foi 

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

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

Helena Marques e Cláudia Marinho. (04) OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE 

"LEGALIZAÇÃO DE PISCINA, ANEXOS, CASA DE HABITAÇÃO (CASEIRO)" -

PROC. Nº 165/15 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO 
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MUNICIPAL":- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- O requerente através do requerimento nº 6148/15, 

de 16 de outubro de 2015, solicita o reconhecimento de interesse público municipal para a operação 

urbanística de " legalização de piscina, anexo de apoio agrícola, casa de habitação (caseiro), anexo de 

apoio e uma piscina" - Proc. Nº 165/15. A Quinta de S. Cristóvão está classificada como Monumento 

de Interesse Público (MIP) através da Portaria nº 406/2013, DR 2ª Serie nº 117, de 2 de junho de 2013. 

Todas as construções localizadas no conjunto foram classificadas. O bem classificado e os bens 

localizados na Zona de Geral de Proteção (ZEP) estão abrangidos pelas disposições legais em vigor, 

designadamente, os artigos 32º, 34º, 36º, 37º, 43º, 45º da Lei 107 /2001, de 8 de setembro e o artigo 

51º do Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro. O imóvel datado do séc. XVII, no seu conjunto, integra 

um núcleo habitacional medieval, de tipologia domus forti, residência senhorial fortificada de época 

medieval, amplamente documentada na obra de Mário Barroca. A casa seiscentista, a capela barroca, 

os jardins e o sistema hidráulico constituem elementos de valor patrimonial, constituindo um exemplo 

coerente e conservado das quintas agrícolas da margem sul do Rio Lima, na área de Viana do Castelo. 

Localiza-se em Vila de Punhe, a cerca de 5 Km da margem do referido rio. A casa principal encontra

se num dos extremos da quinta, que por sua vez se situa junto de um dos diversos ramos que conduz 

ao Caminho Português de Santiago, chamado estrada real e ao longo da qual se localizam algumas das 

quintas de referencia de domínio territorial. A casa encima um pátio de chegada colmatado pelo portal 

de acesso à quinta onde se encontram as armas da família que construiu a casa. O solar é datado do 

séc. XVII e a capela do séc. XVIII. Do ponto de vista arquitetónico, encontra-se a torre e o corpo que 

lhe está anexo, desenvolvendo-se para poente, como reminiscência da tipologia da casa senhorial do 

Norte de Portugal de origem medieval e de caracter defensivo, ligada à administração do território 

atribuída a uma nobreza real. Do conjunto principal com confrontação diretamente para a Rua da 



Portela, localiza-se o edificado de turismo - Casa de Campo - Casa de St. Margarida da Portela, cuja 

licença de utilização - alvará nº 89 - foi emitido em 2002 pelo Turismo no Espaço Rural. Em 2005 a 

referida licença foi objeto de revogação e emissão de novo titulo pela Câmara Municipal de Viana do 

Castelo nos termos do atual quadro legal. Como equipamento de apoio ao turismo e casa principal, 

foi construída uma piscina localizada a poente do edifício principal e respetivo anexo de apoio, para 

os quais se pretende a respetiva legalização. Trata-se de uma piscina com 89,90m2 e seu Anexo de 

apoio com 45 m2
, construção de 1989, para apoio com os equipamentos necessários ao 

funcionamento e manutenção, bem como apoio decorrente da sua utilização nomeadamente uma 

pequena instalação sanitária e ainda espaço para guardar mobiliário de apoio. Pretende-se, ainda, a 

legalização de um apoio agrícola, com a área de construção de 156,95 m2
, constituído por abrigo para 

alfaias e máquinas de apoio à atividade agrícola, cujo registo matricial comprova existência superior 

a 77 anos, bem como a Casa de Habitação - Casa do Sequeiro, com uma casa de habitação e 

espigueiro, com área de 230,00 m2 e um anexo de 145,00 m2 (alpendre de entrada), com registo 

matricial superior a 100 anos. No Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor para o local- Plano 

Diretor Municipal (PDM) - o mesmo classifica o espaço como "Solo Rural - Espaços Agrícolas", na 

Planta de Ordenamento, e "Áreas de Reserva/Reserva Agrícola Nacional - RAN", na Planta de 

Condicionantes. Na disposição regulamentar do PDM, nomeadamente no seu artº 15º, as 

intervenções ficam pendentes da declaração de reconhecimento de interesse público municipal, bem 

como dos pareceres vinculativos das entidades em razão da matéria: 1. Nos Espaços Agrícolas (RAN), 

da observação do Regime Geral - competência da emissão de parecer vinculativo, é da Direção 

Regional da Agricultura e Pescas do Norte - DRAP Norte. Assim proponho à Câmara Municipal a sua 

aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa 

declarar o Reconhecimento de Interesse Publico Municipal requerido. 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em consequência 

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal tendo em vista o 

reconhecimento do relevante interesse público na obra em questão, nos termos e para 

os efeitos do art.0 21 do Decreto-Lei n.0 166/2008, de 22 de Agosto. Esta deliberação foi 

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

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



Helena Marques e Cláudia Marinho. (05) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM 

AS JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta 

que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA- PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS 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 relativos aos 

empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento 

em 2016 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar 

pelos Serviços Técnicos Municipais: 

Juntas e Uniões de Freguesia 
Montante 

Designação Obra 
Número de 

(euros) Compromisso 

Montaria 18.000 Caminho Boga lha 2016/3790 
Mujães 5.400 Arranjo Envolvente Parque Infantil 2016/3791 
Amonde 650 Aluguer Viatura KIT- Combate a Incêndios 2016/3792 
U.F. Mazarefes /Vila Fria 20.000 Requalificação Centro Cívico - 2! fase 2016/3793 
Vila Franca 15.000 Caminho Fontainhas 2016/3794 
Alvarães 20.000 Arranjo Urbanístico Igreja - 2! fase 2016/3795 
Neiva 14.000 EM 544-Alargamento e Passeios 2016/3796 
U.F. Subportela, Deocriste e Portela Suzã 40.000 Caminho Rompida 1! Fase 2016/3803 
Total 133.050 

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

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

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

Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (06) CONFRARIA DE NOSSA 

SENHORA DO CRASTO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO:- Pelo Presidente da Câmara 

foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - As confrarias 
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desempenham um importante papel na salvaguarda de um património religioso vastíssimo e valioso 

que constitui uma das linhas identitárias da nossa região. A Confraria de Nossa Senhora do Crasto, na 

esteira das suas congéneres, tem também desenvolvido um importante trabalho em prol do legado 

da Fábrica de Nossa Senhora do Crasto de Deocriste. Por esse facto propõe-se a atribuição de um 

subsídio de 15.000 euros, (Compromisso n.º 2016/3789), a esta Confraria que se destinam a melhorar 

o espaço circundante da Capela de Nossa Senhora do Crasto, beneficiando as condições de 

acolhimento aso romeiros no mesmo, através da construção de instalações sanitárias. (a) José Maria 

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

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

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

Helena Marques e Cláudia Marinho. (07) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO PELO PERÍODO DE 

12 MESES AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM DO ALTO MINHO:-

Pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo foi 

remetido o ofício nº 3375/16, datado de 15 de julho findo, a remeter para aprovação a 

deliberação do conselho de administração de 13/07 /2016 e que seguidamente se 

transcreve:- "OS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM ALTO MINHO 

- Presente o relatório final do júri do procedimento, o Conselho de Administração deliberou, por 

unanimidade, concordar com a proposta constante do mesmo e em consequência mandar remeter o 

mesmo à Câmara Municipal de Viana do Castelo, para efeitos de adjudicação ao concorrente REPSOL 

PORTUGUESA, S.A., pelo valor de 264.236,85 ( a que acresce IVA à taxa legal.". A Câmara 

Municipal deliberou aprovar a proposta do Conselho de Administração dos Serviços 



Municipalizados de Saneamento Básico atrás transcrita. Esta deliberação foi tomada 

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

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

Marques e Cláudia Marinho. (08) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E 

REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO CAMINHO MUNICIPAL 1216 - DEÃO -

ADJUDICAÇÃO:- Pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do 

Castelo foi remetido o ofício nº 3374/16, datado de 15 de julho findo, a remeter para 

aprovação a deliberação do conselho de administração de 13/07 /2016 e que 

seguidamente se transcreve:- "04 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E 

REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO CAMINHO MUNICIPAL 1216 - DEÃO -_Presente o relatório 

final do júri do procedimento, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar 

com a proposta constante do mesmo e em consequência mandar remeter o mesmo à Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, para efeitos de adjudicação ao concorrente BOAVENTURA & 

BOAVENTURA, LDA., pelo valor de 157.515,67 € a que acresce IVA à taxa legal.". A Câmara 

Municipal deliberou aprovar a proposta do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Saneamento Básico atrás transcrita. Esta deliberação foi tomada 

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

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

Marques e Oáudia Marinho. (09) SELEÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO 

PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM SISTEMA DE CARGA 

LATERAL - SMSB - RETIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE 21/12/2015 E 

17/03/2016:- Pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do 
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Castelo foi remetido o ofício nº 3746/16, datado de 22 de agosto findo, a remeter para 

aprovação a deliberação do conselho de administração de 18/08/ 2016 e que 

seguidamente se transcreve:- "Na sequência das deliberações deste Conselho de Administração 

de 16 de dezembro de 2015 e 11 de março de 2016, foi proposto à Camara Municipal de Viana do 

Castelo, respetivamente, a abertura de concurso público com publicação no JOUE para a seleção do 

equipamento, e a seleção da proposta do concorrente AUTO SUECO, LDA. Por lapso de digitação foi 

referido nas mencionadas propostas que o equipamento tinha como finalidade a recolha de resíduos 

indiferenciadas, quando se pretendia a seleção de viatura pesada, equipada com sistema de carga 

lateral. Considerando a necessidade de se retificar as deliberações tomadas nas reuniões da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo em 21 de dezembro de 2015 e 17 de março de 2016, referentes à 

abertura do referido concurso publico e seleção do equipamento, propõe-se retificação das referidas 

deliberações nos seguintes termos: Onde se lê: "seleção de viatura de 26 toneladas equipada com 

caixa de recolha lateral de carga para resíduos indiferenciados" deve ler-se: "seleção de viatura de 26 

toneladas equipada com caixa de recolha lateral de carga.". A Câmara Municipal deliberou 

aprovar a proposta do Conselho de Adnúnistração dos Serviços Municipalizados de 

Saneamento Básico atrás transcrita. Esta deliberação foi tomada por unaninúdade 

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

Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia 

Marinho. ( 1 O) APOIO À REALIZAÇÃO DA TAÇA DAVIS EM VIANA DO CASTELO 

2016:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA-APOIO À REALIZAÇÃO DA TAÇA DAVIS VIANA DO CASTELO 2016 - Depois 

do enorme sucesso alcançado no ano de 2015 com a realização de duas etapas da Taça Davis em Viana 

do Castelo, entendeu a Câmara Municipal, aceitar uma vez mais a sua realização em Viana do Castelo, 

nos próximos dias 17 a 19 de setembro, em que participam as seleções masculinas de Portugal e 



Eslovénia. A seleção portuguesa contará com os seus melhores atletas: João sousa, Gastão Elias, Pedro 

sousa e Frederico Silva. Assim, proponho que se atribua à Federação Portuguesa de Ténis, um apoio 

no valor de 15.000€ (quinze mil euros) - compromisso n2 3.956, para a sua concretização. (a) Vítor 

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

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

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

Helena Marques e Oáudia Marinho. APRESENTAÇÃO DE VEREADOR:- Quando os 

trabalhos iam neste ponto apresentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (11) 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA EB 1 DA 

ABELHEIRA:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-

Entre 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA 
ANTIGA ESCOLA EB 1 DA ABELHEIRA 

PRIMEIRO OUTORGANTE: Câmara Municipal de Viana do Castelo, pessoa coletiva de direito 

público nº 506 037 258, com sede no Passeio das Mordomas da Romaria , 4904-877 Viana do 

Castelo, aqui representada pelo Presidente da Câmara, José Maria da Cunha Costa, adiante 

designada como CMVC. 

E 

SEGUNDO OUTORGANTE: Associação Cultural Artistice de Dança SUEMAR, pessoa coletiva nº 

506 037 258, com sede na Rua Cidade de Riom, nº 304, R/C Frente, 4900 Viana do Castelo, 

aqui representada pela Presidente de Direção, Susana Filipa Domingues, adiante designada 

como SUEMAR; 

Entre os representados do 1 ºe 2° Outorgantes é celebrado o presente Protocolo, subordinado 

aos seguintes termos e cláusulas: 

Cláusula 1 
A CMVC cede à SUEMAR o edifício da antiga Escola EB 1 da Abelheira, para que esta o possa 

utilizar no desenvolvimento do projec to de ensino artístico especializado (dança), articulado 
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com o Ministério da Educação. através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do 

Norte (DGESTE). 

Cláusula li 
Todos os encargos decorrentes de consumo de energia e água correrão por conta da 

SUEM AR, que deverá requerer. junto das respectivas empresas, o averbamento do nome dos 

contratos de fornecimento. 

Cláusula Ili 
Correm igualmente por conta da SUEMAR as despesas com qualquer trabalho de 

manutenção e conservação ordinária. 

Cláusula IV 
1 - O presente Protocolo é feito por tempo indeterminado. cessando os seus efeitos se e 

quando a SUEMAR deixar de prosseguir no imóvel cedido os fins consignados na cláusula 

1, ou por incumprimento culposo das obrigações previstas nas cláusulas precedentes. 

2 - O primeiro facto extintivo opor-se-á automaticamente, verificado encerramento da 

Escola de Dança Artística . ou o desvio da finalidade para que foi cedido. 

3- Os restantes factos poderão conduzir à rescisão unilateral deste Protocolo, notificada com 

a antecedendo de 60 dias sobre a data de produção de efeitos da rescisão deliberada 

pela CMVC. 

Cláusula V 
A SUEMAR deverá também disponibilizar urna sala para que o Grupo Folclórico de Viana do 

Castelo aí possa realizar os seus ensaios. 

O presente protocolo é feito em duplicado, ficando, após assinado e datado. um exemplar 

na posse dos representantes de cada um dos Outorgantes para os devidos efeitos. 

(a) Vítor Lemos". O Vereador Eduardo Teixeira declarou que iria votar favoravelmente 

mas com o protesto pelo facto de o Agrupamento de Escuteiros local já ter pedido este 

espaço, através de ofício dirigido à Câmara Municipal, do qual o próprio tomou 

conhecimento e encaminhou para a Vereadora Maria José Guerreiro. A Câmara 

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

unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 

(12) APOIO À PRODUÇÃO EDITORIAL:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi 



apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO À PRODUÇÃO 

EDITORIAL - A Câmara Municipal de Viana do Castelo apoia a produção editorial verificada no 

concelho, quer se trate de autores individuais ou em grupo, quer se trate de iniciativas de juntas de 

freguesias, ou de associações. Este apoio destina-se a estimular jovens talentos ou autores já 

reconhecidos e a promover a sua obra, uma vez que volumes adquiridos são distribuídos pelas 

bibliotecas existentes no concelho e região ainda utilizados como oferta a visitantes aquando de 

intercâmbios. A Viana Festas editou o Livro "Romaria da Sra. d' Agonia" onde se documentam as 

diversas fases da Romaria d' Agonia, obra de grande qualidade e que permite uma melhor divulgação 

da nossa Romaria. Pelo exposto, proponho a aquisição de 300 exemplares pelo valor total de 6.000,00 

€ (20,00 €/unidade) (Compromisso nº 3952/2016). (a) Maria José Guerreiro". A Câmara 

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

unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 

(13) EMPREITADA DE "REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO CEMITÉRIO DE 

DARQUE" - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO DE 

EMPREITADA:- Presente o processo indicado em título do qual consta a informação 

que seguidamente se transcreve:- "Em anexo apresenta-se o projeto aprovado da 

"Remodelação da envolvente do cemitério de Darque", que faz parte do âmbito da 

ampliação do cemitério e execução de um novo arruamento. Foi elaborado o 

orçamento estimativo e o valor obtido para este projeto é de 860.000,00€, mais IV A. 

Solicita-se a abertura do procedimento em conformidade com o anexo do DL 18/ 2008, 

de 29 de Janeiro (CCP).". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo da alínea f) do nº 

1 do artº 33° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar o projeto da empreitada 

referida em título e autorizar a abertura de procedimento por concurso público com 
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vista à realização de empreitada, bem como aprovar o Programa de rocedimento e 

Caderno de Encargos. Mais foi deliberado: 1. Designar o seguinte júri de concurso:

Eng.ºJosé Nuno Machado Pinto- -Presidente do Júri; Eng. Célia Maria Passos Pereira 

- Vogal Efetivo; Dr. Alberto Moreira Rego - Vogal Efetivo; Eng. Artur Gordo - Vogal 

Suplente; Ora. Hirondina Conceição Passarinho Machado- Vogal Suplente. 2. Delegar 

no presente júri a competência para prestar esclarecimentos e retificações das peças 

do procedimento, pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos 

interessados, prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas e classificar 

os documentos das proposta nos termos dos artigos 50°, 61°, 64° e 66° do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro. 3. Delegar, 

na Secção de Expropriações e Concursos a competência para as comunicações e 

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

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

foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em 

efetividade de funções. (14) "EXECUÇÃO DO PAVILHÃO DO ATLÂNTICO" -

ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO DE 

EMPREITADA:- Presente o processo indicado em título do qual consta o parecer que 

seguidamente se transcreve:- "O projeto da empreitada de "Execução do Pavilhão do 

Atlântico" foi aprovado em 19 de Agosto de 2016. O orçamento estimado para este 

projeto é de 1.490.000,00€, mais IVA. Solicita-se a abertura do procedimento em 

conformidade com o anexo do DL 18/2008, de 29 de Janeiro (CCP).". A Câmara 

Municipal deliberou ao abrigo da alínea f) do nº 1 do art° 33° da Lei nº 75/2013, de 12 



de Setembro, aprovar o projeto da empreitada referida em título e autorizar a abertura 

de procedimento por concurso público com vista à realização de empreitada, bem 

como aprovar o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos. Mais foi 

deliberado: 1. Designar o seguinte júri de concurso:- Eng.º José Nuno Machado Pinto 

- Presidente do Júri; Eng. Célia Maria Passos Pereira - Vogal Efetivo; Dr. Alberto 

Moreira Rego - Vogal Efetivo; Eng. Artur Gordo - Vogal Suplente; Dra. Hirondina 

Conceição Passarinho Machado - Vogal Suplente. 2. Delegar no presente júri a 

competência para prestar esclarecimentos e retificações das peças do procedimento, 

pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados, prorrogar 

o prazo fixado para a apresentação das propostas e classificar os documentos das 

proposta nos termos dos artigos 500, 61°, 64° e 66° do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro. 3. Delegar, na Secção de 

Expropriações e Concursos a competência para as comunicações e notificações da 

responsabilidade do órgão competente para a decisão de contratar, em conformidade 

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

unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 

(15) PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIANA DO 

CASTELO E HOPE! RESPOSTAS SOCIAIS:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO COM A HOPE! RESPOSTAS SOCIAIS - A HOPE! Respostas Sociais é uma organização 

sem fins lucrativos com sede em Viana do Castelo que intervém na saúde global e inclusão social das 

pessoas e desenvolve como eixo prioritário uma resposta integrada e específica para as pessoas com 

demência e seus cuidadores e familiares. Esta organização é membro do Conselho Local de Ação Social 
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(CLAS) da Rede Social de Viana do Castelo e parceiro desta câmara municipal através a coordenação 

local do Projeto Café Memória. O desenvolvimento deste projeto tem permitido a tomada de 

consciência da necessidade emergente de criação de uma resposta específica para os cuidadores 

familiares de pessoas com demência, de capacitação e de suporte, que lhes permita cuidar em casa, 

por mais tempo e com mais qualidade. Surge assim o projeto Cuidadores + Perto, que contou com 

contributos de médicos neurologistas do nosso hospital, e cuja síntese se anexa. O projeto em causa 

vem de encontro a necessidades identificadas, também, pela nossa Rede Social, revestindo-se da 

maior pertinência a formalização de um Protocolo de Parceria com vista ao seu desenvolvimento, 

propondo-se a atribuição de 5.000€ à HOPE! Respostas Sociais para a sua implementação. (a) Ana 

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

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. (16) PROPOSTA DE ABERTURA E PROCEDIMENTO 

CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO EM REGIME DE 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS:- Pela Vereadora Ana 

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

- PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE POSTOS DE 

TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS - Na sequência da 

atualização do mapa de pessoal que foi presente à última sessão da Assembleia Municipal, contendo 

os postos de trabalho ocupados e a ocupar necessários para o cumprimento das atividades de 

natureza permanente e temporária a desenvolver durante o presente ano, coloca-se agora a 

necessidade da abertura dos respetivos procedimentos concursais, De acordo com o previsto no n.º 

1 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de agosto, os serviços da 

Administração Pública podem promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao 



preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal. Atenta a evolução de recursos 

humanos da autarquia, resulta evidente a necessidade de procedermos ao recrutamento de 

trabalhadores que permita não só colmatar as carências existentes, mas também permita fazer face 

ao volume de trabalho que está a decorrer nos serviços municipais e que se pretende vir a desenvolver 

nas mais variadas áreas. Assim, submete-se, assim, à aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo do 

artigo 4.2 do Decreto-Lei n2 209/209, de 3 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 30.2 da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, a abertura 

de procedimentos concursais para constituição de reservas de recrutamento, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para as funções que abaixo vão 

referidas. Informa-se, para o efeito, que se mostram cumpridas as regras de que o artigo 32.2 da Lei 

n.2 Lei n.2 7-A/2016, de 30 de março faz depender o recrutamento de trabalhadores nas autarquias 

locais, designadamente em matéria de regras de equilíbrio orçamental, cumprimento dos limites de 

endividamento e demais obrigações de sustentabilidade das respetivas finanças locais. Os postos de 

trabalho estão previstos no mapa de pessoal e no orçamento para o ano 2016, tendo sido objeto de 

cabimento orçamental. 1 - PROPÕE-SE a abertura de procedimento concursal em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, ao abrigo do n2. 3 do artigo 302 da Lei 

n.2 35/2014, de 20 de Junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), aplicada à Administração 

Local pelo n.2 Artigo 4.2 do Decreto-Lei n.2 209/2009, de 3 de Setembro, para criação de reservas de 

recrutamento de trabalhadores cujos postos de trabalho estão previstos no mapa de pessoal com a 

seguinte designação: 

Carreira e categoria de Técnico Superior (generalista); 

Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Contabilidade e Administração); 

Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Cultura); 

Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Educação); 

Carreira e categoria de Técnico Superior de Higiene e Segurança; 

Carreira e categoria de Técnico Superior (área de História); 

Carreira e categoria de Assistente Técnico (área Administrativa); 

Carreira e categoria de Assistente Técnico, funções de Técnico Profissional (generalista); 

Carreira e categoria de Assistente Técnico, funções de Técnico Profissional de Higiene e Segurança; 
Carreira e categoria de Assistente Técnico, funções de Técnico Profissional de Telecomunicações. 
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O recrutamento efetuar-se-á de entre trabalhadores detentores de relação jurídica de emprego 

público previamente constituída. li - PROPÕE-SE também a abertura de procedimento concursal em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, ao abrigo do n!!. 3 e 

4 do artigo 30!! da Lei n.!! 35/2014, de 20 de Junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), 

aplicada à Administração Local pelo n.!! Artigo 4.!! do Decreto-Lei n.2 209/2009, de 3 de Setembro, 

para criação de reservas de recrutamento de trabalhadores cujos postos de trabalho estão previstos 

no mapa de pessoal com a seguinte designação: 

Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Desporto); 

Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Direito); 

Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Turismo); 

Carreira e categoria de Assistente Técnico de Arqueologia; 

Carreira e categoria de Assistente Técnico (área de AVAC); 

Carreira e categoria de Assistente Técnico, funções de Técnico Profissional de Biblioteca e Documentação; 

Carreira e categoria de Assistente Técnico, funções de Técnico Profissional de Museografia; 

Carreira e categoria de Assistente Técnico, funções de Técnico de Som; 

Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Auxiliar Administrativo; 

Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Bilheteiro; 

Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Jardineiro; 

Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Lavador/ Lubrificador de Viaturas; 

Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Motorista de Pesados; 

Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Tecedeira. 

Dadas as previstas dificuldades de recrutamento, para os postos de trabalho indicados, de 

trabalhadores detentores de vínculo por tempo indeterminado, o procedimento concursal a realizar 

deve, ao abrigo do princípio da boa administração, consagrado no artigo 6.!! do Código do 

Procedimento Administrativo, designadamente em obediência a critérios de eficiência, 

economicidade e celeridade, permitir a candidatura de candidatos com e sem vínculo de emprego 

público, conforme previsto no n.!! 5 do artigo 30.!! da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. -

Submete-se, ainda, à aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.!! do Decreto-Lei nº 

209/209, de 3 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 30.!! e na ai. a) do n.!! 1 do artigo 57.!!, 

ambos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, 

a abertura de procedimento concursal para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo incerto, de constituir reservas de recrutamento para assistente 



operacional, para a atividade de motorista de transportes coletivos, enquanto durar o impedimento 

dos trabalhadores em funções públicas por tempo indeterminado. (a) Ana Margarida Silva". A 

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi 

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

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e Cláudia Marinho 

e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. 

( 17) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as 

seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor:- " INFORMAÇÃO - PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A presente proposta de alteração orçamental justifica-se pela 

necessidade de se proceder a ajustamentos/transferências entre rubricas correntes. Os projectos de 

promoção de eventos culturais e desportivos foram reforçados para assunção de novos 

compromissos. A rubrica de aquisição de edifícios foi reforçada em 455.000,00€ para suportar a 

antecipação da amortização de leasing contratado para aquisição dos pavilhões do parque 

empresarial de Lanheses. 

DESPESA 
llEWTF1CAÇÃO DAS RUBRICAS 

~---·~··--

DOTAÇÃO AIS DOTAÇÃO 

ORGÃllCA ECONÕlllCA DESCRIÇÃO 
ANTERIOR - SEGUINTE 

AllUl~S 
02 CAMAAA MUNICIPAL 
0201 f'RESlotNCIA 

01 DESPE5.'.S CoM 0 PESSOAL 
0101 REMLINERAÇôES CERTAS E PERMANENTES 
010104 PESSOAL CluADROS- REGIME CclNTRATO INDMOUAL Do TRABALHO 
01010401 PESSOAL EM FUNÇôES 967.000,00 0,00 50.000,00 917.000,00 
010112 Sl.REMENTOS E PREMIOS 100,00 500,00 0,00 600,00 
0102 AeoNOsVARIAVEIS OU EVENTUAIS 
010204 AMJAS DE CUsro 9.000,00 1.000.00 0,00 10.000.00 
0103 SEGlR'.NÇA SoclAI.. 
010301 ENCARGOS COM A SAwE 812.000,00 48.700,00 0.00 860.700,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020208 LOCN;ÃO DE OUTROS BENS 25.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 
020210 TRANSPORTES 
02021009 OUTROS 41 .500,00 2.000,00 0,00 43.500,00 
020213 DESlOCN;ôES E ESTADAS 15.000,00 200,00 0,00 15.200,00 
020218 VIGILÃNCIA E SE~A 20 000,00 0,00 7.600,00 12.400,00 
020220 ÜUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 220.000,00 18.900,00 0,00 238.900,00 
020224 ENCARGOS DE CoBRANÇA DE RECEITAS 250.000,00 50.000,00 0,00 300.000.00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 470.950,00 10.300,00 0,00 481.250,00 
04 TRANSFER~NCIAS CoRRENTES 
0405 AoMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CoNTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010208 OUTROS 952.595,47 0,00 40.500,00 912.095,47 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DIVERSAS 
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060203 OUTRAS 
06020305 OUTRAS 36.500,00 500,00 0,00 37.000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 

070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 
07010602 OUTRO 20.000,00 º·ºº 20.000,00 0,00 
0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 
070205 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
08 TRANSFERÉl\CIAS DE CAPITAL 
0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
080501 CoNTINENTE 
08050102 FREGUESIAS 

0805010202 SEDES DE JUNTAS E CENTROS CIVICOS 363.000,00 40.000,00 0,00 403.000,00 
0805010206 VIN;ÃO RURAL 1.832.863, 12 52.000,00 0,00 1.884.863, 12 
0805010208 OUTRAS TRANSFERÉl\CIAS 874.600,00 0.00 11 .000,00 863.600,00 
10 PASSIVOS FINANCEIROS 
1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAzo 
100503 Soe. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINAl\CEIRAS 
10050301 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.600.000,00 0,00 455.000,00 2.145.000,00 

0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
01 DESPESAS Cm~ 0 PESSOAL 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 
010309 SEGUROS 
01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABAlHO E DoENÇAS PROF. 58.000,00 1.300,00 0,00 59.300,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020203 CoNSERVAÇÃO DE BENS 12.000,00 0,00 1.250,00 10.750,00 
020209 CoMUNICAÇÕES 
02020902 CoRRE1os 65.000,00 1.250,00 0,00 66.250,00 
020215 FORMAÇÃO 1.500,00 800,00 0,00 2.300,00 
020219 ASSISTÉNCIA TÉCNICA 153.292,00 0,00 47.500,00 105.792,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 321 .000,00 1.000,00 0,00 322.000,00 
06 OUTRAS DESPESAS CoRRENTES 
0602 ÜIVERSAS 
060203 OUTRAS 
06020305 OUTRAS 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.000,00 400,00 0,00 4.400,00 
070111 FERRAMENTAS E UTENSIUOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 
070206 MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, Cut. TURA E QUALIDADE DE VIDA 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATÉRIAs-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 55.000,00 5.000,00 0,00 60.000,00 
020104 l.JMPEZA E HIGIENE 60.000,00 0,00 5.500,00 54.500,00 
020106 ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CoNFECIONAR 790.000,00 20.000,00 0,00 810000,00 
020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 10.000,00 1.000,00 0,00 11 .000,00 
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, Cut. TURA E RECREIO 15.100,00 1.500,00 0,00 16.600,00 
020121 OUTROS BENS 200.700,00 0,00 500,00 200.200,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020203 CoNSERVAÇÃO DE BENS 120.000,00 3.000,00 0,00 123.000,00 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 200.000,00 14.900,00 0,00 214.900,00 
020210 TRANSPORTES 
02021009 OUTROS 138.050,00 65.400,00 0,00 203.450,00 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CoNSULTAOORIA 111.500,00 0,00 30.000,00 81 .500,00 
020217 PuBl.ICIDADE 124.831 ,82 0,00 3.800,00 121.031,82 
020218 VIGILÃNCIA E SEGURANÇA 154.100,00 13.000,00 0,00 167.100,00 
020220 OUTROS TRABAlHOS ESPECIALIZADOS 873.888,00 0,00 32.700,00 841.188,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1.968.500,00 171.000,00 0,00 2.139.500,00 
04 TRANSFERÉNCIAS CoRRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010205 PESSOAL AUXILIAR 175000,00 7.500,00 0,00 182.500,00 
04050108 OUTROS 253.427,50 0,00 19.200,00 234.227,50 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070102 FINS DESPORTIVOS 846.687,50 0,00 23.000,00 823.687,50 
04070108 OUTRAS TRANSFERÉl\CIAS 68.308,00 0,00 5.000,00 63.308,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070103 EDIFlclOS 

07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030209 OUTROS 408.079,25 64.000,00 0,00 472.079,25 
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 25.500,00 0,00 1.000,00 24.500,00 
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 ÜUTRO 191.900,00 14.300,00 0,00 206.200,00 
08 TRANSFERÉl\CIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 º·ºº 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.142.310,50 15.000,00 0,00 1.157.310,50 



0204 DEPARTAMENTO ÜRDENAMENTO Do TERRITôRIO E AMBIENTE 
01 DESPESAS CoM 0 PESSOAi. 
0101 REMUNERAÇOes CERTAS E PERMANENTES 
010112 Sl.REMENTOS E f'REMIOS 2.000,00 
0103 SEGl.JV.NÇA SoaAL 

0,00 500,00 1.500,00 

010309 SEGUROS 
01030901 SEGUROS DEAclOENTES DE TRA8A!.HO E 00ENÇAS PROF. 500,00 200,00 0,00 700,00 
02 AOUISICAO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSDIARIAS 24.000,00 1.000,00 0,00 25.000,00 
020121 OUTRos BENS 60.000,00 3.000,00 0,00 63.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020210 TRANSPORTES 
02021009 ÜUTROS 5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00 
020219 AsslST~NCIA TEcNICA 32.900,00 0,00 24.900,00 8.000,00 
020225 ÜUTROS $ERV1Ços 412.000,00 15.000,00 0,00 427.000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS De CAPIT AI. 
0701 lfM:STIMENTOS 
070101 TERRENOS 138.274,70 7.700,00 0,00 145.974,70 
070109 EOUIPAMENTO ADMINISTRA Til/O 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

0205 ClePART AMENTO Ü!!RAS PuBl.ICAS E C0NSErM•t;AO 
01 DESPESAS CoM 0 PESSOAL 
0103 SEGl.JV.NÇA SoclAI.. 
010309 SEGUROS 
01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRA8A!.HO E 00ENÇAS PROF. 100,00 0,00 100,00 0,00 
01030902 SEGUROS DE SAuoe 100,00 0,00 100,00 0,00 
02 AOUISIÇ>.O DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020102 CoMauSTfvEIS E LUBRIFICANTES 
02010202 GASôLEO 295.000,00 0,00 58.000,00 237.000,00 
02010299 OUTROS 410.000,00 0,00 30.000,00 380.000,00 
020108 MATERIAi.. DE E~ITôRJO 5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00 
020121 OUTRosBENS 85.000,00 3.900,00 0,00 88.900,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 40000,00 
020209 CoMUNICAÇÕES 

0,00 5.000,00 35.000,00 

02020901 TELEFONES 120000,00 0,00 70.000,00 50.000,00 
020225 ÜUTROS SERVIÇOS 889.000,00 17.000,00 0,00 906.000,00 
06 OUTRAS DESPESAS CooR!:NTES 
0602 DlveRSAS 
060203 OUTRAS 
06020305 OUTRAS 4.000,00 
07 AOUISIÇAO DE BENS DE CAPIT AI. 

1.500,00 0,00 5.500,00 

0701 lfNESTIMENTOS 
070103 EoiFlaos 
07010301 INSTAI.AÇÕES DE SERVIÇOS 
0701030101 PAÇOS Do CoNcElHO 35.000,00 6.000,00 0,00 41 .000,00 
0701030199 OUTROS 345.600,00 72.000,00 0,00 417.600,00 
07010307 OUTROS 146.012,41 0,00 47.000,00 99.012,41 
070104 C0NsTRUÇÕES DlvERSAS 
07010402 SISTEMA DE DRENAGEM DE AGJAS RESIDUAIS 1.025.853,69 0,00 23.700,00 1.002.153,69 
07010404 ILUMINAÇÃO Pú8LICA 125.000,00 0,00 6.000,00 119.000,00 
07010410 INF. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA El~TRICA 21.000,00 0,00 15.000,00 6.000,00 
07010413 ÜUTROS 2.602.620,21 0,00 4.000,00 2.598.620,21 
070109 EQUIPAMENTO AoMINISTRATlllO 10.500,00 100,00 0,00 10.600,00 
070110 EQUIPAMENTO BAslCO 
07011002 OUTRO 56.000,00 0,00 15.000,00 41.000,00 
070112 ARTIGOS E Ü8JETOS DE V AI.DR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 
070203 EDIFk:IOS 150.000,00 455.000,00 0,00 605.000,00 
0703 BENS DE OOMINIO PUBLICO 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTIJW> 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E Ü!!RAS Coi.f'l.EMENTARES 1.868.911 ,49 0,00 20.000,00 1.848.911,49 
07030313 ÜUTROS 184.1 21 ,61 0,00 40.000,00 144.121,61 
08 TRANSFER~NCIAS DE CAPITAi. 
0801 SOCIEDADES E OuASE-SOCIEDAOES NAo FINANCEIRAS 
080101 Pu8LICAS 
08010102 OUTRAS 375.000,00 0,00 75.000,00 300.000,00 

27.548.277,27 1.208.850,00 1.208.850,00 27.548.277,27 
482.350,00 464.150,00 
726.500,00 744.700,00 

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

Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre e Maria José Guerreiro, os votos 

contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a 
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abstenção da Vereadora Cláudia Marinho. (18) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:-

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

de 12 de Setembro, ratificar o seguinte:- A) O despacho do Presidente datado de 8 de 

agosto findo, pelo qual aprovou a minuta do contrato relativo à empreitada de 

"Requalificação da Rua Cidade de Riom - Arranjo Urbanístico". Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de 

funções. B) A Adenda ao Protocolo de Parceria celebrado em 10 de Agosto findo, entre 

os Municípios de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima e relativo à execução do 

projeto conjunto "Da Serra d' Arga à Foz do Ancora", a candidatar ao A viso de Concurso 

Norte 14-2016-01-Patrimonio Natural. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. C) A Adenda ao 

Protocolo de Colaboração celebrado em 30 de Agosto findo, entre o Município de Viana 

do Castelo e a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Sra. de Monserrate e relativo a obras 

de conservação e recuperação da fachada retabular da Igreja de Santa Cruz/Convento 

de S. Domingos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a 

totalidade de membros em efetividade de funções. ( 19) PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi 

fixado um período de intervenção aberto ao público, não se tendo registado qualquer 

intervenção. (20) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 

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

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

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

reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de 



membros em efetividade de funções. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Câmara, pelas dezassete horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se 

lavrou a presente acta. 

\ / 
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