
ACTAl°22 ° 
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

17 DE SETEMBRO DE 2015:- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos dezassete dias do mês de Setembro do 

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

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

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

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

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

Franco, Helena Cristina Mendes Marques e Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou 

o Director de Departamento de Administração 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. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- o 

Presidente da Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem 

inscrever-se para usar da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado 

para o facto de nos termos legais este período ter a duração máxima de 60 minutos, 

tendo-se inscrito os Vereadores Ilda Figueiredo, Marques Franco e Eduardo Teixeira. 

INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente 

da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:

" INFORMAÇÃO - No dia 3 de Setembro, o Presidente da Câmara Municipal e da CIM Alto Minho 

recebeu, numa iniciativa da CIM Alto Minho e da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), o 

Senhor Embaixador dos Estados Unidos da América, Robert A. Sherman, no âmbito dos "Encontros 



Alto Minho Investe" que serviu sobretudo para dar a conhecer as realidades daquele país e do mundo 

empresarial de Viana do Castelo e do Alto Minho. A 4 de Setembro realizou-se na Praça da Republica 

uma manifestação de apoio à APPACDM - Delação de Viana do Castelo, com a presença de milhares 

de pessoas de todo o distrito, devido à recentes decisões do Instituto da Segurança Social de terminar 

os acordos de cooperação que mantinha com esta instituição para o funcionamento de 2 CAO' s no 

Cabedelo. No dia 7 de Setembro a Câmara Municipal apresentou em sessão pública as três novas 

Áreas de Reabilitação Urbana: Frente Ribeirinha de Viana do Castelo, Darque e Cidade Poente. A 

delimitação destas ARU's irá permitir simplificar e agilizar procedimentos de licenciamento, usufruir 

de benefícios fiscais diversos e permitir o acesso facilitado a financiamentos. Nos dias 10 e 11 de 

setembro, o Presidente da Câmara Municipal esteve em Dublin para participar na Assembleia Geral 

da Associação das Cidades do Arco Atlântico, onde presidiu, na sua qualidade de presidente da 

delegação ao evento final sobre "A dimensão Atlântica: uma oportunidade de desenvolvimento". O 

evento fez a apresentação das experiências locais das cidades atlânticas e incluiu a apresentação de 

programas europeus sobre turismo náutico e reforço do potencial natural e cultural das regiões 

atlânticas. De 14 a 16 de Setembro decorreram em Viana do Castelo, no Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo, a nona edição das Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos, que está associada à 3l! 

edição da Wastes Solutions Conference: Treatments and Opportunities, numa organização conjunta 

da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), do Centro de valorização de 

Resíduos (CVR), IPVC e Autarquia. Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do 

Castelo apresentaram neste evento a sua estratégia municipal de gestão de resíduos para o horizonte 

2020. No dia 16 de Setembro, o Presidente da Câmara participou no Seminário "Náutica de Recreio: 

Oportunidades para o Turismo" que decorreu em Oeiras e onde apresentou uma comunicação com o 

tema -A Náutica de recreio na promoção do turismo local e regional, em que divulgou o projeto do 

Centro de Mar. De 16 a 20 de Setembro o Clube de Ténis de Viana vai receber a eliminatória da Taça 
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Davis entre Portugal e a Bielorússia, que visa a promoção ao Grupo 1 da Taça Davis 2016. O evento da 

Federação Portuguesa de Ténis conta com o apoio do Clube de Vela e da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo. (a) José Maria Costa.". 2 - MOÇÃO - ACESSOS RODOVIÁRIOS AO PORTO MAR DE 

VIANA Do CASTELO Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a Moção que 

seguidamente se transcreve:- Moção - Acessos Rodoviários ao Porto Mar de Viana 

do Castelo - O Porto de Mar de Viana do Castelo, infraestrutura marítimo portuária com uma 

capacidade instalada para movimentar cerca de 900.000 toneladas de carga por ano é um elemento 

âncora para o desenvolvimento da Região de Viana do Castelo e assume-se como uma plataforma de 

internacionalização do tecido económico desta Região, sendo fator de atratividade de novas empresas 

e indústrias que se queiram instalar no Alto Minho. O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto, 

aprovado já em 2009, reafirma e reforça o papel desta infraestrutura portuária como um dos 

principais polos de dinamização de atividade comercial e industrial do Alto Minho atribuindo-lhe um 

papel de importância crucial na geração de dinâmicas fundamentais para o desenvolvimento 

socioeconómico desta região. A Estratégia e Plano Global de Ação da CIM do Alto Minho "Alto M inho 

2020" reflete que para tornar o Alto Minho uma região mais competitiva será necessária uma função 

reforçada do Porto de Mar associados à construção dos novos acessos rodo - ferroviários. Os acessos 

rodoviários ao Porto de Mar são fundamentais para o reforço da capacidade operacional e para 

garantir o crescente aumento de movimento do porto comercial de Viana do Castelo, em especial nas 

exportações, derivado da dinâmica comercial entre outras empresas, da EUROPAC (fábrica de papel), 

ENERCON (fábrica de aerogeradores eólicos), da atividade da nova fábrica de cabos marítimos 

EURONET e ainda da carga e descarga de diversos graneis sólidos. O novo acesso rodoviário liga o 

Porto de Mar de Viana ao nó da A28, Zona Industrial de São Romão de Neiva e de Alvarães. e esta 

ligação, além de retirar da antiga EN 13 o tráfego de pesados pelo interior de vias urbanas de e para 



o porto. O projeto de execução desta obra está concluído desde 2008, aguardando-se apenas a 

aprovação de uma candidatura a fundos comunitários para se proceder à sua execução. Estando o 

projeto de execução deste acesso rodoviário aprovado desde 2008, estando a DUP já publicada, 

possibilitando o processo expropriativo, estando as expropriações amigáveis já concretizadas, a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo em reunião de 17 de Setembro de 2015, vem solicitar ao 

Senhor Ministro da Economia, ao Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e 

Comunicações e ao Senhor. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte a urgente 

abertura de um aviso do Programa Portugal 2020 que permita a rápida operacionalização desta obra 

para permitir o desenvolvimento do Porto de Mar e aumentar a atratividade da região para fixar novas 

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

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade 

de membros em efetividade de funções. INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO 

TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira aludiu ao estado em que se encontra o piso 

da estrada que liga Darque a Castelo de Neiva, que necessita de uma reparação urgente. 

A Vereadora Helena Marques acrescentou que o Presidente da Câmara anunciara em 

tempos que seria aplicado um piso provisório até que a estrada fosse objeto de uma 

intervenção de fundo. O Presidente da Câmara esclareceu que esta obra está pendente 

da construção do acesso rodoviário ao Porto de Mar, prevendo-se que a Câmara de 

Viana do Castelo lance a empreitada na qualidade de dona da obra, suportando metade 

do montante da componente nacional, para o que terá que aguardar pela publicação dos 

avisos das candidaturas ao PETI. Acrescentou também que dado o atraso que este 

processo está a revelar, é seu propósito proceder agora durante o próximo mês de 

Outubro à manutenção de inverno que consistirá numa intervenção nos pontos mais 
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críticos da estrada. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A 

Vereadora Ilda Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. EMPRESA ESSEX -

Interpelou o Presidente da Câmara sobre eventuais acções por si desenvolvidas no 

sentido de ajudar a resolver o problema dos trabalhadores da Essex. O Presidente da 

Câmara esclareceu que reuniu recentemente com o Conselho de Administração da 

empresa e se inteirou que a mesma está a passar por um processo de restruturação bem 

como existe a possibilidade de a mesma ser vendida a outra empresa, situação esta que 

continuará a acompanhar. 2. BAIRRO DE S. ROQUE - Referiu-se ao rebentamento de várias 

condutas de saneamento, no bairro de S. Roque, na sequencia das chuvas torrenciais do 

ultimo fim de semana e que parece terem ficado a dever-se ao facto de o sistema de 

drenagem ser ainda unitário. O Presidente da Câmara informou que está prevista para 

o próximo ano a realização de obras de renovação das infraestruturas de saneamento. 3. 

ESCOLA DE MUSICA - Manifestou preocupação pelo facto de iniciado" já o corrente ano 

letivo não haver ainda decisão sobre a manutenção ou não da escola de musica da 

Fundação Maestro José Pedro. O Presidente da Câmara informou que no dia 15 do 

corrente mês de Setembro foi recebido ofício do Tribunal de Contas com a indicação de 

que a escritura de constituição da Associação Zé Pedro Associação Musical foi visada, o 

que permitirá agora a normalização do seu funcionamento. 4. OBRA DA PRAIA NORTE -

Sugeriu que fosse dada uma informação sobre o estado em que se encontra o processo a 

todos os interessados na sua realização uma vez que tinha sido anunciado publicamente 

que a obra teria início em Março do corrente ano e neste momento desconhece-se o ponto 



da situação. O Presidente da Câmara disse que irá ser realizada, na próxima semana, 

uma reunião do conselho de administração da Polis Litoral Norte e que deverá ser 

adjudicada a obra e enviada a minuta do contrato para o Tribunal de Contas. 

INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA MARQUES:- A Vereadora Helena Marques 

abordou os seguintes assuntos:- 1. TAÇA DAVIS E CONCERTO NEOPOP - Congratulou-se 

com a realização destes dois eventos em Viana do Castelo e que considerou terem sido 

muito bem sucedidos e terem contribuído para a animação da cidade. 2. DINAMIZAÇÃO 

DA ATIVIDADE COMERCIAL - Suscitou a questão relativa à reintrodução da figura do gestor 

do centro urbano como forma de desenvolver projetos de dinamização desta área da 

cidade em especial no que respeita ao comércio tradicional. 3. FRENTE RIBEIRINHA DE 

DARQUE - Chamou a atenção para a necessidade de realizar várias obras de 

beneficiação da frente ribeirinha de Darque na área situada entre as duas pontes. O 

Presidente da Câmara esclareceu que está prevista a realização da obra de construção 

de uma ciclovia que parte da ponte velha até aos barracões dos pescadores próximo 

da lagoa de S. Simão. 4. PRAIA DO CABEDELO- Levantou novamente a questão relativa 

á plataforma que está a ser construída a poente do parque de estacionamento da 

praia de Cabedelo, o qual é aproximadamente meio metro superior ao murete que 

ladeia o passeio poente, o que impedirá a vista do mar para quem estacione os carros 

no local. O Presidente da Câmara esclareceu que tanto quanto sabe o projeto prevê 

que a plataforma tenha a mesma quota do murete, mas que se em obra não tiver sido 

observado este aspeto, serão feitas as necessárias alterações. ORDEM DO DIA:· Presente 
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a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes 

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

ACTA DA REUNIAO DE 19 DE AGOSTO:- A Câmara Municipal, em cumprimento 

do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.º 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 19 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 Camara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, 

Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a 

abstenção dos Vereadores Ana Margarida Silva e Ilda Figueiredo por não ter 

participado da referida reunião. B) ACTA DA REUNIAO DE 3 DE SETEMBRO:- A 

Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.º 

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 3 de setembro corrente, pelo que irá ser 

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

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

funções. (02) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:- A) LANÇAMENTO 

DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC RELATIVA AO ANO DE 

2015:- A Câmara Municipal tornou conhecimento do teor do ofício AM-230, de 7 de 

Setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na 

sua sessão ordinária realizada em 4 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a 

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



tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 19 do mês de Agosto findo. 

"Ciente.". B) OPERAÇÃO URBANISTICA DE "EMPREENDIMENTO DE TURISMO 

EM ESPAÇO RURAL EM COMPLEMENTO COM A ACTIVIDADE AGRICOLA" -

PIP 17 /15 - AGROMUJÃES - SOCIEDADE AGRICOLA DE TURISMO, LDA" -

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-231, de 7 de Setembro 

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

ordinária realizada em 4 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta 

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

esta Câmara Municipal em sua reunião de 19 do mês de Agosto findo. "Ciente.". C) 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-232, de 7 de Setembro corrente 

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

ordinária realizada em 4 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta 

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

esta Câmara Municipal em sua reunião de 19 do mês de Agosto findo. "Ciente.". D) 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - TMDP:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-233, de 7 de Setembro corrente pelo qual é 

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

em 4 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal 
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em sua reunião de 19 do mês de Agosto findo. "Ciente.". E) PARTICIPAÇÃO 

VARIAVEL NO IRS:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício 

AM-234, de 7 de Setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 4 do mesmo mês de 

setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi 

formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 19 

do mês de Agosto findo. "Ciente.". F) REGIME DE INCENTIVOS 2016:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-235, de 7 de Setembro corrente 

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

ordinária realizada em 4 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta 

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

esta Câmara Municipal em sua reunião de 19 do mês de Agosto findo. "Ciente.". G) 

DELIMITAÇÃO DE AREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITORIO DE 

VIANA DO CASTELO - ARU DA FRENTE RIBEIRINHA DE VIANA DO 

CASTELO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-236, de 

7 de Setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 4 do mesmo mê de setembro, 

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

por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 19 do mês de 

Agosto findo. "Ciente.". H) DELIMITAÇÃO DE AREA DE REABILITAÇÃO URBANA 

NO TERRITORIO DE VIANA DO CASTELO - ARU CIDADE POENTE:- A Câmara 



Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-237, de 7 de Setembro corrente 

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

ordinária realizada em 4 do mesmo mê de setembro, deliberou aprovar a proposta 

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

esta Câmara Municipal em sua reunião de 19 do mês de Agosto findo. "Ciente.". 1) 

DELIMITAÇÃO DE AREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITORIO DE 

VIANA DO CASTELO - ARU DE DARQUE:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-238, de 7 de Setembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 4 

do mesmo mê de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 19 do mês de Agosto findo. "Ciente.11
• (03) AUTORIZAÇÃO 

GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRA TOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

- ARTº 4° DA PORTARIA Nº 149/2015 DE 26 DE MAIO:- Pelo Presidente da 

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

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS;- ARTIGO 40, DA PORTARIA N.o 149/2015, DE 26 DE MAIO - I - Do 

ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA-1. Considerando que, 

de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da lei n.º 82-B/2014, de 31/12, diploma legal que 

aprovou o Orçamento de Estado para 2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do 

Governo responsável pela área das finanças, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria 

do referido membro do Governo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços 
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por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em anexo à Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.2 47/2013, de 5 

de abril, alterado pela Lei n.2 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza da 

contraparte; 2. Considerando que o n.2 12, da supracitada disposição legal, esclarece que, nas 

autarquias locais, o parecer acima referido é da competência do órgão executivo municipal e depende 

da verificação dos requisitos previstos no n.2 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações3, sendo os seus termos e tramitação regulados pela Portaria a que se refere o n.2 1, do 

artigo 62, do Decreto-Lei n.2 209/2009, de 3 de setembro e ulteriores alterações; 3. Considerando que, 

no pretérito dia 26 de maio, veio a ser publicada a Portaria n.2 149/20154, diploma legal que, conforme 

decorre do seu artigo 12, regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da 

autorização previstos no artigo 6.2 do Decreto -Lei n.2 209/2009, de 3 de setembro; 4. Considerando 

que, por .força do disposto no n.2 1, do artigo 2.2, da supracitada Portaria, os termos e tramitação 

previstos na mesma aplicam-se a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas 

modalidades de tarefa e de avença e ou cujo objeto seja a consultadoria técnica; 5. Considerando que 

o artigo 4.2, da Portaria n.2 149/2015, de 26 de maio, sob a epígrafe "Autorização Genérica" prevê a 

possibilidade do Órgão Executivo autorizar o Presidente da Câmara Municipal ou quem tiver a 

competência delegada para a decisão de contratar a celebrar um número máximo de contratos de 

aquisição de serviços com dispensa do parecer prévio referido no artigo 32, da mesma Portaria e nos 

números 5 e 12, do artigo 752, da Lei n.2 82-B/2014, de 31/12; 6. Considerando que a autorização 

genérica, referida supra, deve especificar o objeto dos contratos abrangidos, bem como o valor máximo 

de cada um dos contratos a celebrar; 7. Considerando que a autorização genérica para a celebração de 

contratos de aquisição de serviços, não prejudica o dever de cumprimento dos requisitos previstos nas 

alíneas do n.2 2 do artigo 32, da Portaria n.2 149/2015, de 26 de maio, conforme decorre do n.2 3, do 

artigo 42, da mesma Portaria, e que a segu ir se transcrevem:- a) Se trate da execução de trabalho não 



subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica 

de emprego público; Nos termos do n.º 14, do art. 75º, da LOE 2015, estão excecionados do parecer 

prévio, a celebração e ou as renovações de contratos de aquisição de serviços até ao montante de € 

5.000, salvo quando se tratem de contratos de avença ou de tarefa. Nos termos do n.º 2, do artigo 10º, 

do anexo 1, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, entende-se por contrato de tarefa, o contrato cujo 

objeto é a execução de trabalhos específicos, de natureza excecional, não podendo exceder o termo 

do prazo contratual inicialmente estabelecido, e por contrato de avença, o contrato cujo objeto é a 

execução de prestações sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, 

podendo ser feito cessar, a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com 

cláusula de prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar. b) 

Existência de cabimento orçamental; c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do 

contrato quando a eventual contraparte seja determinável; d) Demonstração do cumprimento e 

aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 do artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 

12 de setembro, e nos n.ºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 

juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou 

anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte. 

8. Considerando que o n.º 5, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, impõe que os 

contratos celebrados ao abrigo da autorização genérica que vier a ser concedida pelo órgão executivo 

municipal, não podem ser automaticamente renovados, nem o respetivo prazo pode ser objeto de 

prorrogação; 9. Considerando que a Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, não impõe um valor máximo 

por contrato a autorizar, nem estabelece parâmetros a observar na determinação de tal montante; 10. 

Considerando que, em vista a adotar um critério uniforme e razoável, para a determinação do valor 

máximo de cada contrato a autorizar, veio a ser utilizado o montante máximo previsto, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para o ajuste direito - 75 .000,00 €; li - Do PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO GEN~RICA 
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-Assim, considerando as razões de facto e de direito acima enunciadas, propõe-se ao órgão executivo 

municipal o seguinte:- a) Que, ao abrigo do n.º 1, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, 

seja concedida autorização genérica para a celebração de contratos de aquisição de serviços, com 

dispensa do parecer prévio referido no artigo 3º, da mesma Portaria, em conformidade com o seguinte 

quadro sinóptico: 

Tipo de contrato 
Valor máximo Número de 
por contrato contratos 

Contratos de consultadoria (áreas de direito, engenharia, arquitetura, 
75.000€ 50 

informática, auditoria, finanças, contabilidade, etc.) 
Aquisição de serviços de natureza artística ou cultural 75.000€ 50 
Outras aquisições de serviços (publicações gráficas, seguros, elevadores, 

75.000€ 50 comunicações, publicidade, refeições, transportes, etc.) 
b) A autorização genérica não prejudica o dever de cumprimento dos requisitos previstos nas 

supracitadas alíneas do nº. 2 do artigo 3º da citada Portaria, ficando a celebração dos respetivos 

contratos de aquisição de serviços dependente do cumprimento daquelas. c) A presente autorização 

genérica deve surtir efeitos até ao final do ano económico em curso. d) Será apresentado ao Órgão 

Executivo um relatório semestral com a discriminação dos contratos de aquisição de serviços que 

vierem a ser celebrados ao abrigo da presente autorização genérica. (a) José Maria Costa.". A 

Vereadora Ilda Figueiredo disse discordar do teor da proposta no tocante aos montantes 

máximos previstos considerando que não deveriam exceder os trinta mil euros. O Vereador 

Eduardo Teixeira chamou a atenção para o facto de os valores previstos na proposta, quer 

relativos ao montante máximo quer ao número máximo de contratos, conduzirem a um 

montante global de despesas de onze milhões duzentos e cinquenta mil euros, o que 

representaria mais de vinte por cento do total do orçamento municipal e exceder o somatório de 

todas as dotações do orçamento da despesa relativas a aquisições de serviços. Perante estas 

circunstâncias o Presidente da Câmara resolveu retirar a proposta de modo a ser melhor 

estudada. (04) CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM JUNTAS DE FREGUESIA - RECURSOS HUMANOS PARA 



APOIO ÀS CANTINAS ESCOLARES - ADITAMENTO:- Pela Vereadora Maria José 

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

DELEGAÇÃO DE COMPET~NCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA VILA FRANCA, VILA DE PUNHE, AFIFE, E OUTEIRO - A 

Câmara Municipal deliberou em 7 de Agosto de 2015, no quadro da colaboração que mantem, 

celebrar contratos inter-administrativos de delegação de competências com Juntas de Freguesia no 

âmbito dos recursos humanos de apoio às cantinas escolares/municipais, para o ano letivo 2015-16. 

Tendo-se entretanto constatado a necessidade de responder a solicitações que se colocam em 

resultado de ajustamentos verificados, em diversos serviços, deixo à consideração superior sejam 

celebrados, em aditamento à referida deliberação, contratos com as juntas de freguesia que abaixo 

se identificam. Estes novos contratos representam um encargo de 16.800€. Tendo em vista o 

cumprimento do legislado e no quadro da colaboração existente o município procedeu, à concertação 

prévia com as juntas de freguesia, das condições a observar tendo-se concluído: 

Mês Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total CF 

Outeiro 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 - 4.200 3916 

Vila 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.200 3917 -Franca 

Vila de 
200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.200 3918 

Punhe -
Afife 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 - 4.200 3919 

Mapa de encargos estimado: 16.800€ 

(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. (05) APOIO À CSIF DE PERRE E OUTEIRO - V ARRAIAL 

GASTRONÓMICO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta 

que seguidamente se transcreve:- li PROPOSTA-APOIO À CSIF DE PERRE E OUTEIRO-V ARRAIAL 

GASTRONÓMICO - As freguesias de Perre e Outeiro promovem um Arraial Gastronómico, no âmbito 

da sua interligação enquanto Comissão Social lnterfreguesias, que tem exercido um interessante 

papel na promoção da gastronomia local e das tradições destas duas freguesias. Neste sentido, 



Quinta-Feira, 17 de Setembro de 2015 

propõe-se o apoio à V edição deste Arraial Gastronómico no valor 2.500,00€ (Compromisso Financeiro 

n.º 3920/2015). (a) Maria José Guerreiro.". O Vereador Eduardo Teixeira questionou o facto 

de em Junho terem sido aprovados os planos de acção das CSIFs e ter sido deliberado 

transferir uma verba de 700 euros para cada uma, estando nos ditos planos prevista já a 

realização de acções de promoção e feiras de produtos regionais. A Vereadora Ana 

Margarida esclareceu que este evento concreto foi alocado à área turística e cultural dada 

a sua particular natureza e que não tem paralelo em qualquer das outras CSIFs não 

constituído por isso uma dupla subsidiação. A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a 

totalidade de membros em efetividade de funções. (06) PARQUE EMPRESARIAL DA 

PRAIA NORTE- LOTES 6 E 7 - CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL:-Foipresente 

um requerimento de António Matos, Lda, registado na SEG sob o número 19121, em 11 de Setembro 

corrente, pelo qual vem solicitar a concessão dos lotes 6 e 7 do Parque Empresarial da Praia Norte. 

Acerca deste pedido foi prestada a seguinte informação:- "INFORMAÇÃO - De acordo com a 

documentação anexa ao requerimento, a firma Brito & Passos, Lda, foi declarada insolvente, neste 

seguimento foi efetuado um pedido de transmissão da concessão, solicitado pela firma António 

Matos, Lda. A empresa que pretende instalar-se nos lotes 6 e 7 do Parque Empresarial da Praia Norte 

dedica-se à revenda de materiais de construção, ou seja, ao mesmo ramo de atividades da firma 

insolvente, no que diz respeito à aplicação do Regulamento das Condições de Concessão do Parque 

Empresarial da Praia Norte, não parece haver inconveniente na transmissão da concessão. Mais se 

informa, e de acordo com o esclarecimento prestado pela secção de taxas e licenças que a firma Brito 

& Passos Lda, tem a sua situação, relativa ao pagamento da Taxa de Ocupação, regularizada. Assim 

sendo, parecem estar reunidas as condições para ser deferida a transmissão da concessão. (a) 

Hermínia Couteiro". A Câmara Municipal deliberou, com base na transcrita informação, e ao abrigo 



do artigo SQ, nQ 1 do Regulamento do Parque Empresarial da Praia Norte autorizar a requerida 

transmissão da concessão, devendo no contrato que vier a ser celebrado entre cedente e cessionárias 

ficar a constar que o Regime Jurídico da concessão do lote em questão passará a ficar sujeito às 

alterações introduzidas no aludido Regulamento por deliberação da Assembleia Municipal de 11 de 

Janeiro de 2006, nomeadamente o seu artigo 11Q e que seguidamente se transcreve:· 

"ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

Novas concessões e transmissões de concessões 

1) As novas concessões, cujo contrato seja celebrado após a entrada em vigor das presentes alterações, 

reger-se-ão pelas seguintes regras: 

a) A concessão de lotes será atribuída, mediante prévio concurso público, ao candidato que 

oferecer a quantia mais elevada por metro quadrado para a área total do lote, sendo a taxa 

determinada por referência ao valor oferecido. 

b) As taxas pela concessão dos lotes serão devidas desde o momento da sua adjudicação, nos 

termos previstos no respetivo concurso público. 

2) A autorização da transmissão de concessões, implicará a alteração das condições e termos do 

contrato inicial de modo a dar satisfação ao ponto 1 deste artigo no que respeita á alteração da base 

de incidência das taxas de ocupação e ao início de pagamento da nova taxa. 

Na hipótese prevista no número anterior os contratos de transmissão das concessões serão outorgadas 

também pelo Presidente da Câmara Municipal, ao qual competirá a marcação do dia, hora e local, do 

respetivo acto.". 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. (07) INCUBADORA CRIATIVA DO ALTO MINHO -

PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A AEVC:- Pelo Presidente da Câmara 

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

CRIATIVA DO ALTO MINHO - PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO 

CASTELO· O Município de Viana do Castelo no âmbito da constituição da Incubadora Criativa do Alto 

Minho, parceria com a Associação Empresarial de Viana do Castelo propõe-se apoiar esta instituição 
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na aquisição de novas instalações na Praça 12 de Maio. Os serviços afetos à instalação desta nova 

incubadora e serviços de apoio ao empreendedorismo no concelho de Viana do Castelo poderão ficar 

alocados neste novo espaço, com uma área aproximada de 450 m2. Esta iniciativa da AEVC vem 

também promover a revitalização da Praça 12 de Maio com atividades e ações destinadas á atividade 

económica, ao empreendedorismo e à incubação com inegáveis sinergias. Neste sentido o Município 

poderá apoiar esta instalação da AEVC e colaborar nas despesas desta aquisição, comportando um 

valor de arrendamento a acertar entre o MVC e a AEVC apoiando financeiramente a realização de 

obras de adaptação do edifício para novos fins. Recorde-se que existe um protocolo e deliberações 

anteriores do Município de Viana do Castelo com a intenção de colaborar com a AEVC para a 

edificação de uma nova sede, processo que vem desde a cedência de um terreno para a instalação do 

Pavilhão da Associação Industrial do Minho em 1993- (a) José Maria Costa.". Complementarmente 

o Presidente da Câmara esclareceu ainda que a negociação feita com a AEVC envolverá 

a celebração de um contrato de arrendamento por um prazo variável entre dez e quinze 

anos, contra o pagamento de uma renda mensal de dois mil euros, mas que, dado que a 

negociação não está ainda fechada, solicitou que a Câmara Municipal lhe delegasse os 

necessários poderes para concluir este acordo com a AEVC trazendo o respetivo contrato 

a ratificação na próxima reunião camarária. O Vereador Eduardo Teixeira disse que a 

proposta é bastante confusa, e contraditória, não se sentido em condições de poder vota

la. Perguntou também se tinham sido consideradas outras possibilidades como a de 

localização da incubadora criativa no parque de exposições da AIM ou no primeiro 

andar do edifício poente da Praça da Liberdade ou ainda no silo cultural existente no 

Viana Shopping. Acrescentou ainda que no final do contrato de arrendamento proposto 

pelo Presidente da Câmara terá sido despendida uma importância de 360 mil euros, a 



preços atuais, o que representa mais de dois terços do valor da aquisição do imóvel ao 

Millenium BCP cuja área total é sensivelmente o triplo da área que a camara pretende 

arrendar. A Vereadora Ilda Figueiredo também sugeriu que fossem estudadas outras 

alternativas de localização da incubadora criativa dando como exemplo o complexo 

turístico da marina. Por sua vez o vereador Marques Franco referiu que não se deveria 

desperdiçar esta oportunidade de negócio, porquanto o valor ajustado entre a AEVC e 

o Millenium BCP é de cerca de 330 euros por metro quadrado, valor este que considerou 

ser muito baixo. O Presidente da Câmara resolveu reformular a proposta apresentada 

no sentido de solicitar apenas que a Câmara Municipal lhe confira o necessário mandato 

para estabelecer um acordo de princípio com a AEVC e apresenta-lo na próxima reunião 

camarária. A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta agora formulada pelo 

Presidente da Câmara. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente 

a totalidade de membros em efetividade de funções. (08) AJUSTE DIRECTO PARA A 

ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL EM FREGUESIAS DA CIDADE DE VIANA DO CASTELO" -

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

informação e proposta que seguidamente se transcrevem:- "INFORMAÇÃO - Para efeitos 

do disposto nos n2s 5, 6 e 12 do artigo 752 da Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei n2 82-B/14, 

de 31 de dezembro), e tendo em atenção a informação prestada pela Divisão da Rede Viária, Eng~. 

Maria da Cruz, de 26 de março do ano corrente e despacho de 31 do mesmo mês, relativa à abertura 

do procedimento por ajuste direto, para adjudicação da "Prestação de serviços de sinalização 

horizontal em freguesias da cidade de Viana do Castelo", deverá o mesmo ser submetido a reunião 

de Câmara (Proc. 120/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €41.837,65, com IVA 
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incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, tem cabimento orçamental, conforme 

proposta de cabimento n2 1324 anexa. (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.0 82-B/2014, 

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

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

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

funções. (09) AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE WEBSITE -

SURFING EUROPE" - PARECER PRÉVIO:- Presente o processo indicado em título 

do qual consta a informação e proposta que seguidamente se transcrevem:

"INFORMAÇÃO- Para efeitos do disposto nos n2 5, 6 e 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 

Técnico de Desporto, Sérgio Fernandes e despacho de 1 de setembro corrente, relativa à abertura do 

procedimento por ajuste direto, para adjudicação da "Prestação de serviços de desenvolvimento e 

implementação de website "surfing Europe", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara 

(Proc. 127 / A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €9.000,00, com IVA incluído, o 

qual foi sujeito a redução remuneratória por agregação (n2 2 do artigo 752 da Lei do Orçamento de 

Estado para 2015), tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento n2 3034 anexa. (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.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente celebração do contrato por ajuste direto, nos termos 



constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (10) AJUSTE 

DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

APOIO À REALIZAÇÃO DO TRAIL DA SERRA D' ARGA"- PARECER PRÉVIO:-

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

seguidamente se transcrevem:- "INFORMAÇÃO - Para efeitos do disposto nos nº 5, 6 e 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 Chefe de Divisão de Educação, Desporto e Qualidade de Vida, Dr. 

Sérgio Pereira, de 11 de setembro corrente e o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 14 do mesmo 

mês, relativa à abertura do procedimento por ajuste direto, para adjudicação da "Prestação de 

serviços para apoio técnico e logístico especializado para o Grande Trail Serra D' Arga", deverá o 

mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 129/A2/2015). O preço base estimado do 

procedimento é de €8.610,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, tem 

cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 3153. (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 direto, nos termos constantes da transcrita 

informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade 

de membros em efetividade de funções. { 11 ) AJUSTE DIRECTO PARA A 

ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS 

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS" - PARECER PRÉVIO:- Presente o 

processo indicado em título do qual consta a informação e proposta que seguidamente 
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se transcrevem:- "INFORMAÇÃO - Para efeitos do disposto nos n2 5, 6 e 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 Chefe de Divisão de Educação, Desporto e Qualidade de Vida, Dr. Sérgio 

Pereira, de 11 de setembro corrente, e o despacho do mesmo dia, relativo à abertura do 

procedimento por ajuste direto, para adjudicação da "Prestação de serviços de limpeza dos 

equipamentos desportivos municipais - Pavilhões de Santa Maria Maior, Monserrate e Mestre Luís 

Braga", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 130/A2/2015). O preço base 

estimado do procedimento é de €24.600,00, 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 3155 anexa, no valor de €6.149,98, 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 direto, nos termos constantes da 

transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis 

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

Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a 

abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo, tendo esta ultima declarado que se absteve pois 

considera a aquisição destes serviços importante, mas a forma de contratar não é a mais 

correta, mas reconhecendo a importância do serviço prestado não vota contra. ( 12) 

AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA MIGRAÇÃO DE LICENÇAS MONOPOSTO EM LICENÇAS 

REDE/ AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS 



AUTODESK" - PARECER PRÉVIO:- Presente o processo indicado em título do qual 

consta a informação e proposta que seguidamente se transcrevem:- "INFORMAÇÃO - Para 

efeitos do disposto nos nQ 5, 6 e 12 do artigo 7SQ da Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei nQ 82-

B/14, de 31 de dezembro), e tendo em atenção a informação prestada pelo Técnico Superior, Eng. 

Vasco Martins e despacho de 14 de setembro corrente, relativa à abertura do procedimento por ajuste 

direto, para adjudicação da "Prestação de serviços para migração de licenças monoposto em licenças 

rede/aquisição de subscrição de manutenção de licenças autodesk", deverá o mesmo ser submetido 

a reunião de Câmara (Proc. 128/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €61.645,03, 

com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, tem cabimento orçamental, 

conforme proposta de cabimento nQ 3033 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 5enº 12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-

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

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

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em 

efetividade de funções. (13) 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 12 
Periodicidade das reuniões 

1. A Câmara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenalmente às segundas-feiras pelas 18 
horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Reúne também extraordinariamente, por iniciativa 
do Presidente ou após requerimento de pelo menos um terço dos respetivos membros. 

2. ( ... ) 



( ... ) 
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Artigo 22 
Duração das reuniões 

Artigo 32 
Condições de Funcionamento 

- 12- ' 

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. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Artigo42 

Caráter Publico das Reuniões 

Artigo 5 2 

Período antes da ordem do dia 

Artigo 62 

Declarações de Voto 

Artigo 72 

Reunião Ordinária para aprovação do Relatório de Contas 

O relatório de contas, bem como todos os documentos formais de suporte ao mesmo, deverão ser 

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

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

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

Informação dos Atos 

( ... ) 

Artigo 82 

( ... ) 

Artigo 92 

Entrada em Vigor 

( ... )" 

De seguida posta a votação a proposta apresentada foi obtido o seguinte resultado:-

PROPOSTA DO PSD - cinco votos contra do PS e quatro votos a favor do PSD e CDU, 



pelo que a proposta foi reprovada. Esta deliberação foi tomada por maioria com os 

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

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

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

A SITUAÇÃO DOS REFUGIADOS E IMIGRANTES NA EUROPA - PROPOSTA 

CDU:- Pela Vereadora Ilda Figueiredo foi apresentada a proposta que seguidamente 

se transcreve:- "PROPOSTA DE MOÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DOS REFUGIADOS E IMIGRANTES 

NA EUROPA - Face à dimensão do drama humano do movimento de refugiados e imigrantes oriundos 

de várias regiões do continente africano e Médio Oriente, a CDU:- 1- Realça que estes movimentos 

migratórios e de imigrantes são autênticas fugas à pobreza, à guerra e à morte. As centenas de milhar 

de seres humanos e de famílias inteiras que arriscam a vida em luta pela sua sobrevivência carregam 

consigo histórias dramáticas de vida. O seu inalienável direito à vida e à dignidade é um princípio 

basilar consagrado na Carta das Nações Unidas. 2 - Sublinha que esta dura realidade é uma dolorosa 

demonstração do carácter desumano, explorador e agressivo do sistema dominante - o capitalismo -

e tem causas e responsáveis: os processos de desestabilização em vários pontos do globo e as guerras 

de agressão imperialistas, a política de domínio económico e de saque dos recursos naturais. 3 -

Considera que o Estado português deve, por razões humanitárias e por obrigação constitucional, 

tomar as medidas para dar o devido acolhimento a refugiados e imigrantes numa expressão da 

solidariedade do Estado português para com os povos vítimas das agressões e políticas anteriormente 

referidas. Um acolhimento que permita a integração plena, nos planos social, económico, laboral, dos 

direitos à saúde e à educação. 4 - Deplora a forma como a União Europeia reage a esta realidade, 

identificando no direito à sobrevivência de milhões de seres humanos uma ameaça, abrindo campo 

ao racismo e à xenofobia e às acções criminosas de grupos fascistas. Deplora a visão de total 
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discriminação na resposta a dar aos problemas humanitários colocados a pretexto da distinção entre 

refugiados e migrantes e condena frontalmente as visões e declarações, nomeadamente de partidos 

políticos portugueses, que a pretexto do drama humanitário criado pelas políticas dos EUA, da NATO 

e da União Europeia apontam o caminho de novas aventuras militares no Médio Oriente e no 

continente africano. 5 - Considera que a resposta necessária a esta situação passa obrigatoriamente 

pelo respeito dos direitos humanos, incluindo sociais e laborais, e do direito dos povos ao 

desenvolvimento; pelo abandono da política de repressão e de militarização desta questão - que 

apenas aprofunda as causas e alimenta as redes de imigração ilegais; pelo desenvolvimento de uma 

política humanitária de apoio aos refugiados e de respeito pelos direitos dos migrantes e pelo 

combate às causas da imigração em massa - ou seja pelo fim das políticas de guerra e ingerência, pelo 

fim das políticas neocoloniais de exploração dos povos e países de África e do Médio Oriente, pelo 

respeito da soberania e independência dos Estados, pelo decidido combate à pobreza e por políticas 

de real solidariedade e cooperação para o desenvolvimento dos países economicamente menos 

desenvolvidos. 6 - A Câmara Municipal de Viana do Castelo decide que, no quadro de um plano da 

responsabilidade do Estado central, apoiará o esforço de integração destas vítimas, honrando as 

tradições de solidariedade e humanismo do povo do nosso concelho. (a) lida Figueiredo". Pelo 

Presidente da Câmara foi apresentada uma emenda à proposta de Moção atrás transcrita e cujo texto 

se passa a transcrever:- "PROPOSTA DE MOÇÃO - Face à dimensão do drama humano do movimento 

de refugiados e imigrantes oriundos de várias regiões do continente africano e Médio Oriente, com 

que temos sido diariamente confrontados, a Câmara Municipal de Viana do Castelo considera:- 1 -

Realçar que estes movimentos migratórios e de imigrantes são autênticas fugas à pobreza, à guerra e 

à morte. As centenas de milhares de seres humanos e de famílias inteiras que arriscam a vida em luta 

pela sua sobrevivência carregam consigo histórias dramáticas de vida. O seu inalienável direito à vida 

e à dignidade é um princípio basilar consagrado na Carta das Nações Unidas. 2 - Que o Estado 



português deve, por razões humanitárias e por obrigação constitucional, tomar as medidas para dar 

o devido acolhimento a refugiados e imigrantes numa expressão da solidariedade do Estado 

português para com os povos vítimas das agressões e políticas anteriormente referidas. Um 

acolhimento que permita a integração plena, nos planos social, económico, laboral, dos direitos à 

saúde e à educação e em articulação com a União Europeia. 3 - Que a resposta necessária a esta 

situação passa obrigatoriamente pelo respeito dos direitos humanos, incluindo sociais e laborais, e do 

direito dos povos ao desenvolvimento; pelo abandono da política de repressão e de militarização 

desta questão - que apenas aprofunda as causas e alimenta as redes de imigração ilegais; pelo 

desenvolvimento de uma política humanitária de apoio aos refugiados e de respeito pelos direitos dos 

migrantes e pelo combate às causas da imigração em massa - ou seja pelo fim das políticas de guerra 

e ingerência, pelo fim das políticas neocoloniais de exploração dos povos e países de África e do Médio 

Oriente, pelo respeito da soberania e independência dos Estados, pelo decidido combate à pobreza e 

por políticas de real solidariedade e cooperação para o desenvolvimento dos países economicamente 

menos desenvolvidos. 4 -A Câmara Municipal de Viana do Castelo decide que, no quadro de um plano 

da responsabilidade do Governo, apoiará o esforço de integração destas vítimas, honrando as 

tradições de solidariedade e humanismo do povo do nosso concelho. (a) José Maria Costa". A 

Vereadora lida Figueiredo declarou que embora não esteja inteiramente de acordo com a supressão 

dos seus considerandos números 3 e 5, aceita votar favoravelmente a Moção emendada inserindo em 

declaração de voto as considerações que foram retiradas ao texto da Moção. A Câmara Municipal 

deliberou aprovar por unanimidade a Moção proposta pelo Presidente da Câmara. Esta deliberação 

foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efet ividade de funções. 

Pela Vereadora lida Figueiredo foi apresentada a seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇÃO DE 

VOTO - Votei favoravelmente a Moção sobre a situação dos refugiados e imigrantes na Europa, por 

considerarmos positivo que a deliberação seja aprovada por unanimidade, apesar de terem sido 



Quinta-Feira, 17 de Setembro de 2015 

- 14-

amputados dois considerandos da Moção que apresentei inicialmente, e que ajudavam a clarificar os 

responsáveis por esta t ragédia humanitária. Esses parágrafos são os seguintes:- Sublinha que esta 

dura realidade é uma dolorosa demonstração do carácter desumano, explorador e agressivo do 

sistema dominante - o capitalismo - e tem causas e responsáveis: os processos de desestabilização 

em vários pontos do globo e as guerras de agressão imperialistas, a política de domínio económico e 

de saque dos recursos naturais. - Deplora a forma como a União Europeia reage a esta realidade, 

identificando no direito à sobrevivência de milhões de seres humanos uma ameaça, abrindo campo 

ao racismo e à xenofobia e às ações criminosas de grupos fascistas. Deplora a visão de total 

discriminação na resposta a dar aos problemas humanitários colocados a pretexto da distinção entre 

refugiados e migrantes e condena frontalmente as visões e declarações, nomeadamente de partidos 

políticos portugueses, que a pretexto do drama humanitário criado pelas políticas dos EUA, da NATO 

e da União Europeia apontam o caminho de novas aventuras militares no Médio Oriente e no 

continente africano. (a) lida Figueiredo.". (15) 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 cantinas escolares foi 

reforçada para efetuar novos contratos com fornecedores de cantinas escolares para o 

ano letivo 2015/2016. As rubricas de coesão territorial e rede viária municipal foram 

reforçadas para acomodar novos apoios de colaborações técnico-financeiros e 

reabilitação da rede viária municipal. A rubrica 0701030209 foi reforçada para 

acomodar a "Beneficiação da cobertura e fachada da Igreja de Santo António". A 

rubrica 07010413 foi reforçada para acomodar a despesa da aquisição de ativos do 

PEL. 



DESPESA 
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇOES 

DOTAÇÃO ORÇAMENTAIS DOTAÇÃO 

ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO 
ANTERIOR INSCRIÇOESI PIMINUIÇÕESI SEGUINTE 

REFORÇOS ANULAÇÕES 
02 CAMARA MUNICIPAL 
0201 PRESID~NCIA 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 80.000,00 5.500,00 º·ºº 85.500,00 
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2.500,00 º·ºº 2.000,00 500,00 
04 TRANSFER~NCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010208 OUTROS 1.204.089,47 86.000,00 º·ºº 1.290.089,47 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DIVERSAS 
060203 OUTRAS 
06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 86.600,00 35.000,00 º·ºº 121.600,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 
07010602 OUTRO 10.000,00 º·ºº 9.500,00 500.00 

0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
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 35.000,00 º·ºº 5.000,00 30.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.000,00 º·ºº 1.000,00 2.000,00 
020219 ASSISTl!NCIA TÉCNICA 180.000,00 0,00 10.000,00 170.000,00 

0203 DEP. 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 367.000,00 º·ºº 5.000,00 362.000,00 
0102 ABONOS VARIÁVEIS Ou EVENTUAIS 
010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 25.000,00 4.100,00 0,00 29.100,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 
010308 OUTRAS PENSÕES 13.000,00 0,00 5.000,00 8.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 71.000,00 1.300,00 º·ºº 72.300,00 
020104 LIMPEZA E HIGIENE 16.100,00 2.820,00 º·ºº 18.920,00 
020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECIONAR 801.000,00 72.000,00 º·ºº 873.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020202 LIMPEZA E HIGIENE 7.000,00 4.000,00 0,00 11.000,00 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 136.500,00 800,00 º·ºº 137.300,00 
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 10.000,00 4.000,00 º·ºº 14.000,00 
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 105.000,00 4.000,00 º·ºº 109.000,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 457.700,00 º·ºº 10.000,00 447.700,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1552.718,27 10.000,00 º·ºº 1.562.718,27 
04 TRANSFER~NCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010205 PESSOAL AUXILIAR 301.250,00 º·ºº 42.000,00 259.250,00 
04050108 OUTROS 300.600,00 º·ºº 46.120,00 254.480,00 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070104 FINS SOCIAIS 536.500,00 42.000,00 0,00 578.500,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070103 EDIFÍCIOS 
07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030202 MUSEUS 105.000,00 7.500,00 º·ºº 112.500,00 
0701030209 OUTROS 1.046.400,00 53.000,00 º·ºº 1.099.400,00 
07010305 ESCOLAS 832.976,67 27.000,00 0,00 859.976,67 
07010307 OUTROS 75.000,00 10.000,00 º·ºº 85.000,00 
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMA TICA 14.900,00 º·ºº 5.000,00 9.900,00 
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070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 OUTRO 195.100,00 0,00 3.500,00 191.600,00 

0204 DEP. ORDENAMENTO Do TERRITÓRIO E AMBIENTE 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020219 ASSISTÊNCIA TECNICA 50.000,00 0,00 5.000,00 45.000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 239.418,27 22.000,00 0,00 261.418,27 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070102 HABITAÇÕES 
07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 5.000,00 0,00 4.500,00 500,00 
070115 OUTROS INVESTIMENTOS 
07011501 ESTUDOS E PROJETOS 242.720,00 0,00 13.500,00 229.220,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0102 ABONOS VARIÁVEIS Ou EVENTUAIS 
010202 HORAS EXTRAORDINARIAS 10.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 
010308 OUTRAS PENSÕES 25.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020107 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.500,00 0,00 3.000,00 500,00 
020121 OUTROS BENS 86.000,00 5.000,00 0,00 91.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 185.000,00 0,00 10.000,00 175.000,00 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 27.500,00 0,00 4.000,00 23.500,00 
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 100,00 100,00 º·ºº 200,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 800.000,00 0,00 10.000,00 790.000,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 
0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 
030303 EDIFÍCIOS 100,00 5.600,00 0,00 5.700,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070101 TERRENOS 1.847 .275,83 66.000,00 0,00 1.913.275,83 
070103 EDIFÍCIOS 
07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 
0701030199 OUTROS 1.444.535,46 0,00 50.000,00 1.394.535,46 
070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 
07010409 SINALIZAÇÃO E TRANSITO 80.000,00 41.100,00 º·ºº 121.100,00 
07010413 OUTROS 3.204.498,72 125.000,00 º·ºº 3.329.498,72 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 OUTRO 23.500,00 6.000,00 0,00 29.500,00 
070115 OUTROS INVESTIMENTOS 
07011509 OUTROS INVESTIMENTOS 9.000,00 0,00 3.500,00 5.500,00 
0703 BENS DE DOMINIO PUBLICO 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 2.020.258,37 0,00 188.000,00 1.832.258,37 
07030308 VIAÇÃO RURAL 
0703030801 REDE VIARIA MUNICIPAL· CONSERVAÇÃO 490.000,00 0,00 60.000,00 430.000,00 
0703030802 REDE VIARIA MUNICIPAL· OBRAS 782.000,00 0,00 1.000,00 781.000,00 
07030313 OUTROS 1.180.510,00 0,00 131.200,00 1.049.310,00 

21.326.851,06 639.820,00 639.820,00 21 .326.851,06 
304.220,00 170.120,00 
335.600,00 469.700,00 

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

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

Guerreiro, e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena 

Marques e Ilda Figueiredo. (16) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- o Presidente da 

Camara informou que não havia quaisquer despachos que devessem ser submetidos a 

ratificação. (17) 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:- Manuel Sebastião Rodrigues, 

morador na Rua da Estação em Carreço - Entregou uma exposição ao Presidente da 

Câmara. O Presidente da Câmara informou que o projecto das obras tem de ser 

aprovado pela Refer, e que a intervenção (muro de contenção) é urgente. Pires Viana 

- Questionou sobre qual a forma de apresentação das ARUs. O Presidente da Câmara 

informou que vão ser realizadas sessões técnicas e públicas. Questionou sobre o ponto 

da situação da ciclovia, do cais de embarque no Cabedelo. Perguntou sobre os navios 

patrulha para a Marinha encomendados ao ENVC se houve concurso. Por último, 

questionou sobre as acções de promoção realizadas sobre património industrial. (18) 

APROVAÇÃO DA ACT A 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 

dezanove horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a 

presente acta. 


