
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 31 

DE OUTUBRO DE 2016:- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos trinta e um dias do mês de Outubro do 

ano dois mil 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, Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques 

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

o Diretor 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 dez 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 Eduardo Teixeira, Ilda Figueiredo e Helena Marques. INTERVENÇÃO DO 

PRF.SIDENTE DA CÂMARA- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a informação 

que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 15 de Outubro, o Presidente da 

Câmara esteve presente na cerimónia de inauguração das obras de alargamento, construção de 

passeio e pavimentação da Avenida do Mosteiro (EM 544), bem como na bênção do novo trator de S. 



Romão de Neiva. De 16 a 17 de Outubro, estiveram em Viana do Castelo as delegações dos dez países 

integrantes a World Surf Cities Network, à qual Viana do Castelo se juntou em 2014, para conhecer a 

realidade desta modalidade no concelho e realizar a assembleia geral das cidades aderentes. Esta 

visita integra o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Município no Centro de Alto 

Rend imento de Surf e com o Surf Clube de Viana para promoção deste desporto náutico e no dia 16 

de Outubro, o Presidente da Câmara esteve presente na conferência de imprensa. No dia 16 de 

Outubro, o Presidente da Câmara participou na sessão do 38º aniversário da Associação de 

Reformados de Viana do Castelo e na sessão solene comemorativa do 35º Aniversário da Associação 

Desportiva de Subportela. No dia 19 de Outubro, o Presidente da Câmara reuniu com a Administração 

e a representante local das Infraestruturas de Portugal e em seguida na Estação Ferroviária de Viana 

do Castelo decorreu a cerimónia de contratualização da empreitada de Eletrificação da Linha do 

Minho, no troço Nine - Viana do Castelo, com a presença do Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas, Pedro Marques. Integrada no Plano de Investimentos Ferroviários 2020 aprovado 

pelo Governo, a empreitada de eletrificação do troço com 43,6 quilómetros entre Nine e Viana do 

Castelo, no valor de cerca de 16 milhões de euros, será executada no âmbito do projeto de 

modernização da Linha do Minho que a Infraestruturas de Portugal está a implementar e cuja primeira 

obra no terreno - a empreitada de supressão da Passagem de Nível em Midões - arrancou no final de 

junho. O filme promocional de Viana do Castelo para divulgar o turismo do concelho nos aviões da 

British Airways é um dos vencedores da Secção Tourfilm do Festival Internacional Art& Tur 2016. Nos 

dias 20 e 21, decorreu em Viana do Castelo, no Auditório do Castelo Santiago da Barra, o XVIII 

Congresso Internacional de Formação para o Trabalho Norte de Portugal/ Galiza, organizado pelo IEFP 

e Junta da Galiza com o apoio da Câmara Municipal, tendo o presidente da Câmara participado na 

sessão de abertura e encerramento. No dia 21 de Outubro, o Presidente da Câmara esteve presente 

na sessão de abertura do Congresso de Cuidados Paliativos Pediátricos que decorreu no auditório da 
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Escola Superior de Saúde. Neste dia no Centro Cultural de Viana do Castelo realizou-se o Dia do 

Diploma do Agrupamento de Escolas de Monserrate, com a presença do Presidente da Câmara e da 

Vereadora da Educação. No dia 22 de Outubro, o presidente esteve presente na sessão comemorativa 

dos 40º Aniversário da Juviana. A terceira edição da Semana do Atlântico decorreu entre 21 e 23 de 

Outubro, no campo de regatas do Cabedelo, Praia Norte e Rio Lima, com organização da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, Clube de Vela de Viana do Castelo e do Real Clube Náutico de Vigo, 

com a presença de mais de 200 velejadores da classe Optmist, classificada de " Excellence Cup" . No 

dia 23 de Outubro, o Presidente da Câmara participou na sessão de encerramento e entrega de 

prémios da terceira edição da Semana do Atlântico, com a presença do Secretário de Estado da 

Juventude e do Desporto, do novo Presidente da Federação Portuguesa de Vela, do Presidente da 

Federação Galega de Vela, do Presidente do Clube de Vela e do Real Clube de Vela . No dia 26 de 

Outubro, na Sala Couto Viana, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, o Departamento de Ciências 

da Terra da Universidade do Minho, o Departamento de Ciências da Terra da Universidade de 

Coimbra; a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Quercus e o 

MARE -Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e Agrupamento de Escolas de Arga e Lima assinaram 

o protocolo para o desenvolvimento do Geoparque Litoral de Viana do Castelo, que integra o 

património geológico classificado e em vias de classificação. Um dos objetivos deste projeto é cumprir 

as condições exigidas para o geoparque se tornar membro observador do Fórum Português de 

Geoparques da UNESCO, tendo em vista a candidatura a Geoparque Mundial, até 2018. Também no 

dia 26 de Outubro, o Presidente da Câmara esteve presente nas entregas de vestuário apreendido 

pela ASAE à Casa dos Rapazes e ao GAF, efetuadas pelo Sub-Inspetor Geral desta entidade. No dia 28 

de Outubro, o Presidente realizou uma visita de trabalho à freguesia de Mujães para aferir obras, 

projetos e necessidades desta freguesia. No dia 29 de Outubro, o Presidente da Câmara esteve na 

freguesia de Mazarefes onde reuniu com o executivo da União de Freguesias. No dia 30 de Outubro, 



o Presidente da Câmara esteve presente na inauguração da capela mortuária de Portela Susã e assinou 

o protocolo de comodato da Escola de 12 Ciclo de Outeiro, Portela Susã, com a União de Freguesias 

de Subportela, Deocriste e Portela Susã. Neste dia o Presidente da Câmara participou na sessão 

comemorativa do 202 Aniversário da Associação de Dadores de Sangue da Meadela. (a) José Maria 

costa.". INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo 

Teixeira abordou os seguintes assuntos:- 1. PARQUE DO GIL EANNES - Perguntou ao 

Presidente da Câmara se já houve algum desenvolvimento relativamente à situação 

deste parque, acrescentando que, ao invés do que era de esperar diz-se que poderá vir a 

ser encerrado. O Presidente da Câmara declarou que não tem nenhuma informação 

neste momento mas que irá ter uma reunião com responsáveis do Porto de Mar numa 

data próxima. 2. ASSOCIAÇÃO "Os GATOS DE NINGUÉM" - Disse que a Associação em causa 

ainda espera por uma resposta às questões colocadas em anteriores reuniões de Câmara. 

A Vereadora Maria José Guerreiro disse que o assunto está a ser tratado e será 

proximamente resolvido. 3. VOTO DE PROTESTO - Apresentou o voto de protesto que 

seguidamente se transcreve:- "VOTO DE PROTESTO - O PSD repudia a falta de interesse que 

o executivo socialista manifesta ter em relação a assuntos de relevante importância para o concelho 

de Viana. Sendo o estacionamento bem como toda a circulação no centro histórico da cidade de Viana 

um factor de atraso económico, desertificação e de afastamento inclusivé de turistas muitos são os 

vianenses que construtivamente pensam novas medidas para solucionar este grave problema. Esta 

preocupação já muito que ultrapassou as conversas de jardim, tendo chegado inclusive a marcar uma 

das últimas assembleias de freguesia da cidade. O PSD desde cedo demonstrou esta preocupação e 

procurou agora, com os direitos que a lei lhe confere, agendar uma reunião extraordinária para tratar 

exaustivamente este ponto. Espantosamente esse pedido não foi aceite, sem sustento legal, e a 
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reunião ficou por agendar. Ao partido socialista não interessa discut ir, pensar, reorganizar. Interessa 

sim manter o marasmo e a inação no seu expoente máximo e continuar a dar aos vianenses mais do 

mesmo, numa estrat égia de continuidade do nada e numa visão do passado sem preocupação pelo 

futuro dos vianenses. (a) Eduardo Teixeira.". O Presidente da Câmara respondeu que tal 

assunto irá constituir o primeiro ponto da ordem de trabalhos da próxima reunião 

ordinária. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda 

Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAIA DE 

AFIFE - Voltou a referir que os utilizadores da praia de Afife continuam descontentes com 

a obra realizada e pedem uma solução para remediar a situação criada. 2. PARQUE 

ECOLÓGICO DA CIDADE - Manifestou o desejo de que o parque ecológico seja aberto à 

população de Viana ainda durante este mandato autárquico. 3. QUADRO DE PESSOAL DA 

CMVC - Referiu que analisado o quadro de pessoal apercebeu-se que há vagas em alguns 

lugares mas faltam em contrapartida vagas para outras categorias profissionais como 

sejam o das cozinheiras. 4. PROCESSOS JUDICIAIS - Pediu para que fosse feito o ponto da 

situação dos processos judiciais mais importantes como sejam os dos parques de 

estacionamento. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA MARQUES:- A Vereadora 

Helena Marques abordou os seguintes assuntos:- 1. GATO PERDIDO NA PONTE EIFFEL -

Informou que na semana passada soube pelas redes sociais que um gato se encontrava 

a meio da ponte Eiffel nitidamente perdido e assustado. Quando chegou o carro dos 

bombeiros que havia sido chamado por algum automobilista, assustou o gato que correu 

através do piso de circulação e foi atropelado por um automóvel. Neste momento um 

dos bombeiros dá vários pontapés ao gato na suposição de que este estivesse morto. 



Todavia assim não era, encontrando-se o gato neste momento em recuperação. 2. ESCOLA 

MONTE DA OLA - Disse ter tido conhecimento que o Agrupamento de Escolas do Monte 

da Ola está a pedir horas extra a todos os contratados mas informou que não há dinheiro 

para pagar e que terá que ser tudo para banco de horas. Tendo em conta que muitos 

estão com contratos de 4h diárias, poderiam quase já tirar o resto do ano em horas. 3. 

PARQUE ECOLÓGICO DA CIDADE - Também formulou o desejo de que o parque ecológico da 

cidade seja finalmente aberto ao público em geral 4. ANTIGO ARMAZÉM DA CUF - Sugeriu 

que em edifícios fechados e degradados como é exemplo o edifício do antigo armazém 

da CUF poder-se-ia eliminar o impacto visual negativo colocando umas telas nas 

fachadas, como se vê em outras cidades. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de 

trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:-

(01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A Câmara Municipal, 

deliberou remeter a aprovação deste assunto para a próxima reunião camarária. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. (02) 3ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SMSBVC -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO 

CASTELO:- Foi presente o processo dos Serviços Municipalizados de Saneamento 

Básico do qual consta a proposta de primeira revisão do plano e orçamento dos SMSBVC 

que seguidamente se transcreve:- "3ª REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DOS 

SMSBVC - A terceira revisão ao Plano e Orçamento dos SMSBVC é devida face à necessidade 

de incluir projetos que não estavam previstos no orçamento inicial, com enfoque nos 
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próximos anos de 2017 e 2018, em virtude da aprovação da candidatura de Resíduos 

POSEUR-03-1911-FC-000012. Face ao exposto o Conselho de Administração 

deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 33º e da alínea 

a) do n°1 do artigo 25° da lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugados com o disposto 

no ponto 8.3.2.2 do POCAL propor à Câmara Municipal a presente 3ª Revisão 

Orçamental , de acordo com a seguir discriminado. 

31 Revisão ao Orçamento da Despesa 

Classificação Montante 
Orgânica 

económica 
Designação 

Orgânica Económica 

03 DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 91 63S,00€ 

DESPESA DE CAPITAL 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 91635,00 € 

0701 INVESTIMENTOS 91635,00 € 

070106 MATERIAL DE TRANSPORTES - € 

07010601 Recolha de res íduos - ( 

070107 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ( 

070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 91635,00 € 

07011001 Equipamento de recolha de resíduos 

070115 OUTROS 1 NVESTI MENTOS 91635.00 ( 

0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA € 

070205 MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA ( 

Total das Despesas 91 635,00 € 

31 Revisão ao Orçamento da Receita 

Código Designação Montante 

1 

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 91 635,00 € 

0702 SERVIÇOS 91635,00 € 

070206 REPARAÇÕES 

07020602 Saneamento 1 nde mn12a ções 91 635,00 ( 

Total das Receitas 91 635,00 € 
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1 1 

291824 •4€ 261 82• " € 
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ORSU 25& 31& 2&€ '76015.90 € 25831626€ •76015.90 ( 
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·-· 1 
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0711 º"' 2016 1 36 NUOGE Re Slduos Almenwu ORSU 5510• 00 € 5510400 ( 
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1 

1 1 
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.. ' 1 
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1 1 1 1 
1 

1 
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0001 01 2018 1 1 '4 'VIATURA CARGA LATERAL DRSU 10.00€ 2000 ( 1000€ 2000 ( 

TOTAL ( ( ( ( 
, 

( 11 635,00 ( t 7'9 412,6•( 3 21S957,6U 11 &35,00 ( ti 63S,00 f ( 11'1 '12,M ( 3215957,65 ( 
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Em face do que precede, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo nomeadamente das 

disposições do artigo 33, nº 1 ccc) e do artigo 25, nº 1 a), ambos da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL, propor à 

aprovação da Assembleia Municipal a presente revisão orçamental. Esta deliberação 

foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em 

efetividade de funções. (03) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE VIANA DO CASTELO:- Presente a proposta das Opções do Plano e 

Orçamento da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados para 2017, do qual 

consta a informação prestada pelo Presidente da Câmara que seguidamente se 

transcreve:- "PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017 - Para o ano de 2011 a 

principal fonte de financiamento para o investimento previsto no PPI reside nas 

comparticipações dos fundos comunitários do Portugal 2020 e do Norte 2020. A grande 

maioria dos projetos inscritos no Plano de Investimento da Câmara Municipal e dos Serviços 

Municipalizados têm já asseguradas comparticipações a 85 %, com a aprovação de várias 

candidaturas na Contratualização da CIM do Alto Minho, nas candidaturas do PEDU

Reabilitação Urbana, nas candidaturas do POSEUR do Portugal 2020 e nos domínios da 

Proteção e Valorização Cultural e Ambiente do Norte 2020. O Plano de Atividades e 

Orçamento para o exercício de 2017 que o executivo apresenta assenta na consolidação de 

uma estratégia clara e consistente que definiu como principais apostas o incremento do 

acolhimento empresarial, a reabilitação urbana, a coesão territorial das freguesias, a 



educação e a cultura, as áreas sociais, e a economia do mar. Tal como nos anos precedentes 

o Município de Viana do Castelo continuará a efetuar uma gestão muito rigorosa dos 

dinheiros públicos e de grande esforço na poupança corrente, pois são dois fatores 

determinantes da estabilidade financeira municipal e da capacidade de garantir mais 

investimento nas apostas e objetivos acima enunciados. O Município de Viana do Castelo 

tem vindo a reduzir o Passivo Exigível Total que era de 35,7 milhões de euros em 2010 e que 

no final de 2016 atingirá o valor de 25,7 milhões de euros. Isto representou um esforço 

municipal de redução de 10 milhões de euros em 6 anos económicos. 

Passivo Exigível Total 

Milhões 
€uros 

35,7 34,7 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

o.o 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Previsão 

31/12/16 

As Transferências do Orçamento de Estado, após um longo período de decréscimo, que 

muito contribuiu para as dificuldades que os municípios tiveram que enfrentar para 

assegurar as funções de apoio aos cidadãos, nomeadamente as do ensino público e das áreas 

sociais, registam no próximo ano um aumento de 2,9 %, comparativamente ao ano anterior, 

contudo ainda apresenta uma queda de 1,5 milhões de euros, relativamente ao ano de 

2010. 
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Transferência Orçamento Estado 
(FEF+FSM) 
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O Município de Viana do Castelo ao longo do período de programação e execução do QREN 

conseguiu um bom aproveitamento dos Fundos Comunitários, permitindo desta forma a 

concretização de bons projetos nas diversas áreas de atividades do concelho, 

nomeadamente, infraestruturas de água e saneamento, equipamentos escolares, 

equipamentos desportivos e na ampliação, qualificação de áreas de acolhimento empresarial 

e valorização da orla costeira. Os Orçamentos da Câmara e Serviços Municipalizados para o 

ano 2017 apresentam um aumento significativo no Plano Plurianual de Investimentos 

devido à aprovação das candidaturas apresentadas ao Portugal 2020 na Reabilitação 

Urbana, Requalificação de Escolas, Ciclo Urbano da Água, Modernização Administrativa e 

Valorização e Proteção da Orla Costeira. As GRANDES OPÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 

2017 - Neste último Plano de Atividades e Orçamento do mandato o Executivo Municipal 

vem confirmar um programa de grande coerência e objetividade e sublinha os seus esforços 

e energia para a consolidação das linhas estratégicas definidas: Reabilitação Urbana, 



Acolhimento Empresarial, Coesão Territorial, Economia do Mar, Apoios/Respostas Sociais, 

Educação, Desporto e Cultura. Os resultados obtidos nestes últimos anos e que os dados já 

disponíveis de 2016 nos transmitem evidenciam com clareza o seguinte:- A) A aposta na 

atração de Novos Investimentos Empresariais e Industrias e o reforço de muitos projetos 

industriais do concelho que se traduzem na fixação de muitas empresas, em centenas de 

novos empregos e no reforço da internacionalização das nossas empresas; B} A Reabilitação 

Urbana é já um estudo de caso nacional que foi consolidada com um apoio de 17 milhões de 

euros no PEDU, até 2020 para intervenções na área urbana; C) A coesão territorial e a boa 

cooperação entre município e juntas/uniões de freguesias tem-se traduzido num reforço 

de projetos e obras nas mais diversas áreas de atuação; D) A aposta na educação, cultura e 

desporto tem-se traduzido na melhoria significativa de equipamentos escolares e 

desportivos, projetos educativos e desportivos inovadores e ações culturais de relevância 

regional e transfronteiriços como os Caminhos de Santiago pela Costa; E) A economia do mar 

traduz-se numa referência reconhecida do Centro de Mar e da afirmação de Viana do Castelo 

como cidade náutica atlântica; F) A solidariedade tem tido expressão nas ações das 

Comissões Locais e nas Comissões das Freguesias que articulando com as IPSS's tem tido um 

papel relevante na minimização do impacto da pobreza e das famílias. 1. CONSOLIDAR o PROJETO 

DE REQUALIFICAÇÃO URBANA - O PEDU reforça a requalificação dos arruamentos e espaços 

públicos das ARU's com um investimento global de 17 milhões de euros até 2020; O 

Município vai também continuar a apoiar as Juntas e Uniões de Freguesias na requalificação 

do espaço público das freguesias, centros cívicos, arruamentos e reabilitação de edifícios de 

valor cultural ou patrimonial, em todo o espaço concelhio. O Programa Polis Litoral Norte 

terá um novo impulso em 2017 com as obras nas praias Norte, Arda, Ínsua, Amorosa, Castelo 
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Neiva e a conclusão das ciclovias. Face aos novos investimentos, realizados e em realização, 

de novas unidades industriais no Concelho, vamos continuar a ampliar os atuais Parques 

Empresarias e lançar novos projetos de novas zonas/parques empresariais. 2. CONSOLIDAR A 

COESÃO DO TERRITÓRIO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA-O investimento no desenvolvimento e coesão 

das freguesias vai ser reforçado em 2017 com aumento das intervenções no alargamento 

das redes de água e saneamento, requalificação da rede viária municipal, requalificação de 

equipamentos escolares, desportivos e culturais. As verbas a transferir para as freguesias 

serão aumentadas em cerca de 10% nas rubricas de investimento: beneficiação da rede 

viária, ampliação de cemitérios, construção de capelas mortuárias, arranjos urbanísticos e 

requalificação de equipamentos culturais e desportivos. Iniciaremos novas intervenções da 

rede de águas e saneamento previstas pelos Serviços Municipalizados, Câmara Municipal e 

Águas do Norte para 2017 serão em Vila Franca, Deão, Vila de Punhe, Castelo de Neiva, 

Subportela, Perre, Barroselas, Mujães, Nogueira, Serreleis e Cardielos. Estamos a aguardar 

novas candidaturas até ao final de 2016 para apresentar novos projetos de alargamento e 

renovação de redes. No domínio da Solidariedade Social as Juntas de Freguesia continuarão 

a ter apoios e incentivos da autarquia para desenvolverem e aprofundarem políticas sociais, 

de saúde e de solidariedade em especial na infância e nos idosos. Em 2017 serão 

concretizados grandes investimentos no Ciclo Urbano da Água, pelas Águas do Norte em 

articulação com os SMSBVC, acompanhando com investimentos em baixa alguns 

investimentos previstos nos sistemas em alta. Salientamos a construção da adutora que liga 

o Vale do Lima ao Vale do Neiva, a adutora de água para Nogueira e o intercetor de águas 

residuais da margem direita do Lima (Lanheses a Serreleis). 3. APOSTAR NA EDUCAÇÃO, NO 

DESPORTO E NA CULTURA - Apresentamos candidaturas dos novos investimentos na 



Requalificação/ Ampliação da Cantina da Sra. Das Oliveiras/ Darque, a construção do novo 

Pavilhão do Atlântico e da Requalificação da EB2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires e da EB2,3 

de Barroselas. Aguardamos a aprovação das candidaturas apresentadas para a conservação 

do Convento de S. Domingos e da Igreja de S. Bento. Os Caminhos de Santiago pela Costa 

que obteve um apoio do Norte 2020 vai envolver 10 municípios neste grande projeto 

cultural, em que Viana do Castelo coordena o programa de intervenções. A Cultura Castreja 

vai ser objeto de várias intervenções a começar na instalação do núcleo do Castro de 

Vieites, na recuperação de castres e mamoas. Os equipamentos desportivos no concelho 

serão alvo de intervenções pontuais de ampliação de infraestruturas e beneficiação de 

balneários; A promoção do Turismo de Viana do Castelo será continuada na promoção de 

grandes eventos desportivos, congressos; 4. PROPORCIONAR o ACOLHIMENTO EMPRESARIAL - Os 

resultados de uma política de incentivos e de boas práticas de acolhimento e de apoio aos 

investidores tem resultado num número assinalável de novos investimentos industriais de 

cerca de 100 milhões de euros. 5. CONSOLIDAR A CULTURA MARÍTIMA E PROMOVER A CIDADE NÁUTICA 

ATLÂNTICA - A economia do mar já é uma realidade em Viana do Castelo e contará com novos 

projetos e ações em articulação com a Estratégia Nacional para o Mar, nomeadamente nas 

energias renováveis marítimas e das ações previstas no MAR 2020. 6. APROFUNDAR AS POLÍTICAS 

DE SOLIDARIEDADE - O Município de Viana do Castelo continuará a apoiar as instituições de 

solidariedade social, contribuindo para a abertura de novas valências sociais em algumas 

IPSS's na área dos idosos, reforçará ainda projetos e ações colaborativas com entidades no 

âmbito do apoio à infância e aos idosos." E "PLANO DE ACTIVIDADES DOS SMSBVC PARA O 

ANO DE 2017 - Os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo vão continuar a sua aposta 

estratégica na manutenção da qualidade da água que distribuem, no alargamento das redes 
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de água e saneamento e na melhoria da sua eficiência como forma de prestarem um serviço 

público de qualidade à Comunidade Vianense que servem. Assim, dentro da estratégia do 

Município e em conjugação com o seu orçamento, aliados ainda ao Plano de Atividades e 

Orçamento da empresa intermunicipal Águas do Norte e bem como o acesso a fundos 

comunitários, os SMSBVC apresentam este plano de atividades que vai permitir aumentar as 

taxas de coberturas das redes de água e saneamento, bem como iniciar um projeto inovador 

na área da gestão dos Resíduos Urbanos Biodegradáveis(RUB) e cimentar o sistema de 

recolha de carga lateral. Em relação ao abastecimento de água, em alta com a colaboração 

das Águas do Norte serão concluídas as adutoras desde Vila Franca até Barroselas com 

passagem por Vila de Punhe e a construção de reservatórios em Vila de Punhe (Milhões) e 

em Barroselas; a construção da adutora para Subportela e a construção de reservatórios em 

Subportela; a construção da adutora para Nogueira e a construção do respetivo reservatório 

em Pousados. Estas construções vão permitir a remodelação e ampliação das redes de 

abastecimento e distribuição de água às populações abrangidas. Relativamente ao 

saneamento de águas residuais vai ser lançado o concurso para construção do intersetar da 

margem direita do rio Lima que vai permitir drenar as bacias de Serreleis, Cardielos, Torre e 

Vila Mou e ainda Lanheses, permitindo iniciar a construção das redes de recolha de 

saneamento. Os SMSBVC para além das redes onde estão a intervir, Deão, Castelo de Neiva 

e Vila de Punhe, têm ainda previsto ampliar as redes de recolha de efluentes em Subportela, 

Mujães, Lanheses, Geraz do Lima e na margem direita do rio Lima em Cardielos, Serreleis, 

Torre e Vila Mou. Foi ainda apresentada uma candidatura ao POSEUR para Vila Fria, 

Mazarefes, Neiva, Chafé e Castelo de Neiva que se aguarda despacho de aprovação. Em 

relação aos Resíduos Sólidos Urbanos, os SMSBVC, no âmbito da sua estratégia de redução e 



prevenção de produção de resíduos para aterro, vão iniciar um projeto inovador na área da 

gestão e valorização dos RUB, através de uma candidatura aprovada pelo POSEUR e que 

consistirá no início do projeto de compostagem familiar nas áreas rurai s e na instalação de 

equipamentos coletivos de recolha destes resíduos na área urbana. Por outro lado, vai 

continuar a ampliação do sistema de recolha de carga lateral, que deverá ficar implementado 

em toda a margem esquerda do Lima. Os SMSBVC vão continuar a sua aposta de melhoria de 

eficiência na gestão da água com projetos de redução de perdas aliados à telemetria, com 

recurso a contadores inteligentes e na reabilitação das redes, em especial , no Centro Histórico 

de Darque, Monserrate e Areosa. Continuarão a sua aposta na melhoria da qualidade dos 

serviços que prestam, apoiando-se na melhoria da qualificação e valorização dos seus 

colaboradores, nos sistemas de qualidade e no aumento do conhecimento das necessidades 

dos seus clientes. Os SMSBVC vão ainda alargar a certificação do sistema de gestão da 

segurança alimentar da água no sistema de abastecimento por forma a garantir o 

fornecimento de água segura a todos os seus clientes. Com vista à sua sustentabilidade, os 

SMSBVC continuarão as campanhas de adesão aos serviços de fornecimento de água e 

saneamento, de forma a que todos participem na amortização dos investimentos realizados 

e contribuam equitativamente para os serviços públicos que lhes são prestados. (a) José 

Maria Costa.". Por último, deu ainda conhecimento das cond ições financeiras do 

empréstimo de curto prazo para o ano 2017, no valor de 2 600 000,00 €, e que constam 

da iniormação prestada pelo Chefe de Divisão Financeira que seguidam ente se 

transcreve:- "Para levar a efeito o presente concurso, foram convidadas dez instituições 

financeiras a apresentarem propostas. Das instituições convidadas apresentaram propostas 

as seguintes: 
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h 
Limite Inferior 1 

Banco Taxa de Juro Comissões 
Indexante 

Novo Banco Euribor 6 Meses + 1,5% 0% Isento 

Caixa Geral de Depósitos Euribor 6 Meses+ 0,85€ 0% Isento 

Banco Popular Euribor 6 Meses + 1,35% Sem limite Isento 

Santander Totta Euribor 6 Meses + 0,64% 0% Isento 

Banco BPI Euribor 6 Meses + 0,5% 0% Isento 

Credito Agrícola Euribor 6 Meses + 0,49% Sem limite Isento 

Millennium BCP Euribor 6 Meses + 0,75% Sem limite Isento 

Banco BIC Proposta excluída (entrega fora de prazo) 

Analisadas as propostas verifica-se:- 1. As taxas de juro apresentadas estão todas indexadas à 

EURIBOR 6 Meses acrescidas de um SPREAD; 2. Quatro bancos apresentam como valor mínimo da 

proposta o valor do SPREAD; 3. Isenção de todas as comissões. Atendendo que, o Crédito Agrícola não 

apresenta valor mínimo para o indexante e o valor do SPREAD é o mais baixo (0,49%), considero a 

proposta a mais favorável. (a} Alberto Rego.". Analisados e discutidos todos os documentos, 

procedeu-se à votação tendo-se obtido o seguinte resultado:- 5 votos a favor, 3 votos 

contra e 1 abstenção, pelo que foi deliberado propor os referidos documentos à 

aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com as disposições conjugadas do 

artigo 33°, número 1, alínea c) da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual 

redação e do Regime Jurídico instituído pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro (POCAL). Por último, foi ainda deliberado que os mencionados documentos 

não ficassem transcritos na acta, pelo que, depois de assinados por todos os Membros 

presentes da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas as folhas, ficam 

arquivados na pasta anexa ao livro de actas, nos termos do artigo 5° do Decreto-Lei 

número 45.362, de 21 de Novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei número 334/ 82, de 19 de Agosto. Esta deliberação foi tomada por maioria com os 

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

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, os votos contra dos Vereadores 



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

Figueiredo. Por último, foram apresentadas as seguintes declarações de voto:

"DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSD - O Plano de Atividades e Orçamento de 2017, revela-nos 

novamente um plano de intenções, muito pouco ambicioso, para a real necessidade de investimentos 

estruturais, que consigam dar "Vida a Viana", e que é apenas o reflexo da gestão socialista de mais de 

duas décadas passadas, num projeto com dois protagonistas, que se revela esgota. Pouco ambicioso 

nas rubricas de Investimento, que apenas representam 21% do Orçamento global (19 Milhões de 

Euros, de um montante de 90 milhões), apesar de se taxar os munícipes e as empresas, em quase tudo 

no máximo, nos principais impostos da receita municipal (IRS, IMI e derrama), o que faz com que 

Viana, seja das Cidades do País mais caras para morar. É assim um Orçamento de pagamentos do 

passado, com um peso excessivo de fornecimentos e serviços externos, quase sempre de recurso a 

"ajustes diretos", que a sua frequência, muito nos "estranha", pois muitos são, sobre serviços, para 

os quais a Camara tem Pessoal habilitado e qualificado (Advogados, Engenharia e Arquitetura, Design, 

Comunicação, etc). É este "despesismo", e o peso dos "pagamentos do passado", que fazem com que 

as verbas afetas ao Investimento sejam diminutas, comparativamente com outros Municípios 

limítrofes a Viana, ou outros Capital de Distrito da mesma dimensão, como é o caso de Viseu. Viseu 

tem mais população, mas um menor Orçamento (67 milhões de euros, pois tem políticas atrativas, de 

baixos impostos, para fixar e atrair pessoas), transfere mais para as Freguesias (em montante e de 

forma percentual), e consegue libertar mais fundos para Investimento. Tem um montante previsto 

para Investimento de 34 milhões de Euros, o que é metade do Orçamento Municipal (em Viana é 

apenas 21%). E é aqui que reside a essência, do nosso problema com o passado socialista ... É só um 

dos muitos exemplos, para comprovar, que fruto das políticas desenvolvidas (decisões anteriores que 

consideramos erradas), os meios financeiros municipais são muito escassos para investimentos que 

são necessários, mas para este Executivo Socialista, é mais fácil ir gerindo um "bolo" ou uma 
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"almofada" bem arbitra, para ir ao longo do ano, atribuir subsídios e deliberações sem critério, ou 

melhor um único critério, que é o eleitoralismo, em ano de se ir a votos. Seria bem mais importante, 

resolver problemas, que tem impedido o desenvolvimento do Concelho, como resolver a política de 

estacionamento e mobilidade na Cidade, o apoio à Economia Local e ao Comercio Tradicional, a 

criação de um parque de autocarros de turismo na Cidade, a abertura do Parque da Cidade à 

População, infraestruturas Desportivas Urbanas, como a criação de um skatepark e outros que 

potenciem o desporto ao ar livre, uma maior dinamização do Estádio Municipal Manuela Machado, 

um modelo de gestão (financeiro e cultural) que permite uma maior sustentabilidade do Coliseu, uma 

definição com uma nova finalidade aos terrenos da Argaçosa, para feiras de exposição, etc, etc, etc. .. 

Falta assim coragem política para assumir prioridades e implementá-las, reestruturando estratégias e 

repensando as políticas de desenvolvimento na Cidade e Freguesias. A não redução da carga fiscal 

para as famílias (o que nos faz estar em desvantagem, com Concelhos vizinhos, como Ponte de Lima 

e Esposende) bem como, a não aposta em estratégias concertadas de efetiva atratividade, 

desenvolvimento e dinamismo para todo o concelho, bem como, uma aposta inequívoca nas 

freguesias, de forma global faz com que este orçamento não mereça a nossa aprovação. (a) Eduardo 

Teixeira; (a) Marques Franco; (a) Helena Marques.". DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU-Abstive-me 

pelas seguintes razões: 1º - Durante os três mandatos do actual executivo municipal, a CDU 

foi apresentando propostas de investimento nas mais variadas áreas da reabilitação e arranjo 

da rede viária, de habitação, de equipamentos escolares, água e saneamento, da cultura, do 

desporto, do ambiente e da área social. Na maior parte dos casos forma sendo rejeitadas ou 

adiadas com argumentos vários, designadamente a falta de meios financeiros. Mas agora, 

com o aproximar do ano eleitoral, incluíram-se algumas das propostas que a CDU foi 

apresentando, e torna-se claro que uma parte significativa dessas obras podia ter avançado 

mais cedo, dado que teve de ser contraído um empréstimo de três milhões de euros durante 



este ano de 2016 para tornar possível boa parte dos investimentos que foram ou vão ser 

iniciados nos próximos meses. Mas então, se o empréstimo tivesses sido feito antes, já as 

obras podiam ter sido realizadas e a população teria obtido resposta aos seus problemas 

muito mais cedo, como se referiu aquando da aprovação do empréstimo que a CDU votou 

favoravelmente. 2º - No entanto, tal como também em devido tempo se sublinhou a CDU 

continua a discordar da politica seguida relativamente à agua e saneamento, seja quanto ao 

atraso na cobertura da rede publica de saneamento básico, seja quanto à sua concessão à 

empresa Águas do Norte. O que ainda é mais grave quando se sabe que quer o município 

quer algumas freguesias dispõe de água própria e de boa qualidade e a preços mais baixos do 

que aqueles que são praticados e propostos por causa da adesão á empresa Aguas do Norte. 

Assim, são os munícipes que vão pagar esta posição errada do PS. 3º - A escassa credibilidade 

da distribuição das verbas apresentadas no orçamento para 2017, tendo em conta o que se 

passou durante 2016, dado que mais de metade das verbas apresentadas foram alteradas ao 

longo do ano. Em praticamente todas as reuniões do executivo municipal, ao longo do ano, 

foram apresentadas propostas de alteração ao orçamento o que naturalmente gera em grau 

de incerteza à proposta que é agora apresentada para 2017. 4º - Continuam adiadas muitas 

propostas que a CDU apresentou ao longo do mandato, designadamente nas áreas da 

reabilitação urbana, de equipamentos para apoio a práticas desportivas populares (skate, 

ciclovias, jogos populares ... ) da área da cultura e apoio à actividade artística e juvenil, 

incluindo núcleos museológicos e o museu do mar, de valorização do património, 

recuperação de escolas e construção de nova EBl, abertura do parque da cidade ao público, 

recuperação de pavimentos e construção de passeios de ruas em diversas ruas de freguesias 



Segunda-Feira, 31 de Outubro de 2016 

-11 -

do município. Em anexo - lista de propostas da CDU apresentadas para o ~e Actividades 

e Orçamento de 2017. 

ACESSIBILIDADES, MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO 

Requalificação dos viadutos do Senhor do Socorro, da Portela e do Carmo. 
A Criação de ciclovias em toda a zona marginal (marítima e fluvial ), com ligações entre si e parques de 
estacionamento para bicicletas. 

Implementação de passadeira para peões e rampas de cesso para pessoas com mobil idade reduzida. 

Requalificação de várias ruas do concelho nomeadamente: Rua da Vedoria, Rua do Trigo, Rua dos Rubins, 
Rua de Santa Clara, Rua Luís Jácome, Largo Infante D. Henrique, Praça General Barbosa (passeiros IPVC) e 
Areosa (Cabeços). 
Requalificação urbanística, com a substituição da existente rede de esgotos que continua a fa ltar em 
inúmeras freguesias do município incluindo algumas zonas urbanas como são exemplo o Bairro de São roque, 
Viela da Agonia (Meadela), Rua dos Pescadores/Tábua, Rua Sangrinhosa e Travessa do Ermitério. 
Intervenção na pavimentação do Largo Porto Seguro (aparcamento autocarro) bem como o terreno fronteiro 
às Casas da Rua do Campo da Senhora da Agonia . 
Ligação da Ru a Henrique Lopes na Meadela à rotunda da Avenida Mateus Carva lhido. 

Construção de rotunda nos cruzamentos do Continente e Somartis. 
Controle rigoroso da reposição dos pavimentos após intervenções efectuadas por diferentes empresas de 
gás, telecomunicações, ent re outras. 

CULTURA, PATRIMÓNIO E DESPORTO 

Abrir ao público o Parque da Cidade. 
Criação de parques para a prática de skate e de outros jogos populares, devidamente assinalados, em locais 
abandonados. 

Colocação de equipamentos que permitam o exercício físico ao ar livre, colocando circuitos nos parques da 
cidade bem como a const rução de parques infantis no parque da Senhora da Agonia. 
Criar a Casa Municipal da Juventude para apoio à actividade criat iva e artíst ica dos jovens do concelho. 
Criação de espaços de apoio às Associações Juvenis e Colectividades. 

ACTIVIDADE ECONÓMICA E SOCIAL 

Criação de um grupo de trabalho incluindo autarcas, técnicos, representantes do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, profissionais de várias actividades ligadas ao mar e ao património, para a elaboração de um 
projecto para concorrer a Fundos Comunitários, visando a criação de um centro museológico de ciência e 
investigação ligada ao mar, com diversos núcleos, designadamente na cidade, em Darque e Castelo de Neiva. 
Revisão do contrato com as Águas do Noroeste, dado que o município de Viana do Castelo tem água suficiente 
para abastecimento público e não precisa de pagar milhões de euros de compra de água, com graves 
consequências para a população, que pode ser confrontada com aumentos do preço da água. 

Construção de redes de águas pluviais e de passeios na cidade e em diversas freguesias urbanas e rurais. 

Substituição das coberturas de amianto nos pavilhões da Praia Norte e Edifícios Mun icipais. 
Mudança urgente da feira da Meadela para a zona central da freguesia, ou outra, que vá de encontro com as 
expectativas da população e arranjo do espaço da feira em Barroselas. 
Construção de novos sanitários públicos na cidade de Viana do Castelo e reativação dos existentes. 

Requalificação da zona envolvente ao Bairro dos Pescadores cumprindo o compromisso assumido pelo 
Presidente da Camara de Viana do Castelo, com o plano previsto para as obras de requalificação da Paria 
Norte. 

Requalificação da Paria da Argaçosa . 
Requalificação da requalificação da Praia de Afife (praia do Caracol). 

Requalificar as praias da Arda e da Ínsua, não repetindo os erros cometidos na praia do caracol. 
Aumentar o apoio a colectividades culturais. 

Construir o novo cemitério de Darque, revendo o projecto actual de alargamento. 
REABILITAÇÃO URBANA (ARÚS), HABITAÇÃO SOCIAL E OUTRAS HABITAÇÕES 



Intervenção do Bairro da Escola Técnica, bairro da Meadela, Bairro dos Pescadores (substituição dos telhados 
de Fibrocimento) e Bairro do Atlântico. 
Valorização do património: ex-Cuf (largo Infante D. Henrique e Rua Alves Cerqueira), ex Bombeiros Municipais 
(Rua de S. José), Ex Orfanato (Rua do Anjinho/Santa Clara), ex Direcção de Estradas (Rua da Bandeira), ex 
Empresa Pesca de Viana (Rua de Alta mira/Rua Vasco da Gama e Instalações de Darque), ex Governo Civil (Rua 
da bandeira), antigo Convento de S. Francisco do Monte (Abelheira), Casa Couto Paredes (Meadela), ex 
Matadouro Municipal e ex Praça de Touros. 
Melhoramento das instalações de apoio à Marina. 

Melhoramento do aspecto exterior da Pousada da Juventude. 

Restruturação de toda a área circundante do restaurante Náutico (contentores e estado degradado da zona 
com arbustos que em nada dignificam a entrada da cidade). 

Criação de um parque de estacionamento entre a Marina e a nascente da Ponte Eiffel com equipamento de 
apoio a utilização de caravanismo. 
Acabamento do cais que vem da Rua de Límia até à entrada da Mariana a Nascente e arranjo da zona de 
atracamento. 

Construção de um monumento aos Estaleiros Navais e seus trabalhadores, aos Pescadores da Pesca do 
Bacalhau e embelezamento do Monumento do Pescador melhorando a sua iluminação. 

Mudança do local da Estátua do Caramuru. 
Mudança do local da Feira da Meadela. 

(a) lida Figueiredo.". DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS - O plano de atividades e orçamento para 

2017 traduz uma linha de coerência nas opções do plano que se traduziram nas apostas de 

desenvolvimento para Viana do Castelo - Reabilitação Urbana, Acolhimento Empresarial, Coesão 

Territorial, Economia do Mar e aposta na Educação e Coesão Social. Esta PAO reflete também o 

excelente trabalho desenvolvido pelo município na apresentação de bons projetos às diversas 

instâncias regionais, nacionais e europeias e à boa negociação que se traduziu na aprovação de 

candidaturas nos diversos domínios como a reabilitação, ambiente, educação, cultura e desporto. 

Foram estas candidaturas infelizmente atrasadas na sua execução pelo mau desempenho do governo 

anterior no arranque Do Portugal 2020, o que implicou uma concentração nos anos de 2017 a 2020 

dos investimentos a efetuar, num quadro comunitário Que se iniciou em 2014. O Plano de 

Investimentos deste ano é muito robusto e credível pois temos já a confirmação das comparticipações 

comunitárias para a grande maioria dos projetos apresentados. Este PAO representa também para 

2017 a consolidação de uma estratégia de colaboração e parceria do município com as juntas de 

freguesia nas diversas áreas de atividade. (a) José Maria Costa; (a) Vítor Lemos; (a) Ana Margarida 

Silva; (a) Luís Nobre; (a) Maria José Guerreiro." . (04) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

COM JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a 
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proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA - PROTOCOLOS ~OLABORAÇÃO 
COM AS )UNTAS DE FREGUESIA - Nos termos da Lei nº 75 /2013 de 12 de Setembro, conforme 

regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito da 

colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem desenvolvendo com 

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

obras. A Câmara Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as 

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

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 de Freguesia 
Montante 

Designação Obra 
Número de 

(euros) Compromisso 

Vila Franca 10.000 
Alargamento Caminho Figueiredo e 

4967 
Cruzeiro Velho 

UF Deocriste, Portela Susa e 
30.000 Capela Mortuária Portela Susã 4970 

Subportela 

Vila Nova de Anha 3.100 Reparação Trator 4974 
Chafé 20.000 Alargamento Caminho da Roteira 4972 

Vila de Punhe 24.400 
Rua Santa Eulália, Rua Pereiras e Arranjo 

4971 
Urbanístico Cruzeiro 

UF Viana do Castelo 25.000 Alargamento e Passeios Rua Couto Paredes 4973 
Total 112.500 

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

Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presente a totalidade de 

membros em efetividade de funções. Por ultimo, pelo Vereador Eduardo Teixeira foi 

proferida a seguinte declaração de voto:- "Votamos favoravelmente mas 

consideramos que se deve evitar a atribuição às Juntas de Freguesia de verbas 

casuísticas pois as Juntas de Freguesia deveriam poder fazer livremente a gestão dos 

recursos que lhes fossem dados." (05) VIANA FESTAS - APOIO PARA A 



REALIZAÇÃO DE EVENTOS:- A Câmara Municipal deliberou remeter a aprovação 

do presente assunto para a próxima reunião camarária de modo a serem trazidas as 

informações necessárias relativamente às receitas e despesas globais de cada 

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

de membros em efetividade de funções. (06) ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A 

ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO - EXPRESSÃO MUSICAL 

ENSINO PRÉ ESCOLAR:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:-

"ACORDO DE COLABORAÇÃO 

COM A ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO 

INTRODUÇÃO 

O Considerando o papel da ação municipal no desenvolvimento de políticas sociais e educativas que 

potenciem a elevação do nível de qualificação dos munícipes; 

O Considerando a necessidade de se promover a diversidade de oferta de actividades que 

complementem as áreas consideradas nas orientações curriculares da educação de infância; 

O Considerando o papel das instituições do ensino vocacional da música na promoção e 

desenvolvimento das atividades de edução musical sobretudo junto do público infantil; 

O Considerando que, nesta perspectiva, a criação de condições que promovam, ao nível da educação 

pré-escolar (3-6 anos), um quadro favorável ao desenvolvimento integral das crianças e que a 

mobilização de recursos para a sua promoção e dinamização se afigura como aposta fundamental 

da intervenção municipal. 

O Município de Viana do Castelo (1º outorgante), titular do cartão de identificação de entidade 

equiparado a pessoa colectiva n.º 506037258, representado pelo seu Presidente José Maria Costa, a 

Academia de Música de Viana do Castelo - Conservatório Regional do Alto Minho (2.º outorgante), 

titular do cartão de identificação de entidade equiparado a pessoa colectiva n.º 500793263, 

representada pela Presidente da Direcção Carla Soares Barbosa e os Diretores dos Agrupamentos de 
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Escolas de Abelheira, Monserrate, Barroselas, Arga e Lima, Pintor José de Brito e Mo te da Ola (3º 

outorgante) celebram o presente acordo de colaboração, que se subordinará às cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
{Objecto) 

O presente acordo de colaboração entre o Município de Viana do Castelo, a Academia de Música de 

Viana do Castelo e os Agrupamentos de escolas de Abelheira, Monserrate, Barroselas, Arga e Lima, 

Pintor José de Brito e Monte da Ola, visa o desenvolvimento regular da atividade de iniciação à musical 

nos JI do Concelho de Viana do Castelo; 

CLÁUSULA SEGUNDA 
{Período de vigência do acordo) 

O presente acordo é valido para o ano let ivo 2016/2017, com término a 30 de Junho de 2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
{Obrigações do Primeiro Outorgante) 

No quadro do presente protocolo o l.º outorgante compromete-se: 

1. A transferir ao 2º outorgante dotação para remunerações dos Docentes de acordo com o 

enquadramento remuneratório, CCT para o ensino particular e cooperativo, a liquidar em 5 

tranches - € 33. 968, 18 valor correspondente ao desenvolvimento do projeto "iniciação à música 

na EPE" 54 horas/semanais. 

2. A transferir ao 2º outorgante dotação para coordenação, custos administrativos e financeiros, no 

valor de€ 2.406, 56 a liquidar nas duas primeiras tranches. 

CLÁUSULA QUARTA 
{Obrigações do Segundo Outorgante) 

No quadro do presente protocolo o 2.º outorgante compromete-se: 

1. A garantir a colocação dos Docentes necessários ao desenvolvimento do projeto "iniciação à música 

na EPE" em todos os Jardins de Infância públicos do concelho, lhora/semana/sala de actividade. 

2. A proceder ao envio da cópia do contrato e do curriculum vitae dos mesmos para a Câmara 

Municipal de Viana do Castelo. 

3. A assegurar, com regularidade e em articulação com os Agrupamentos de Escolas, o controlo das 

actividades incluindo a coordenação pedagógica das mesmas; 

4. A trimestralmente proceder à coordenação/avaliação do seu desenvolvimento com o Pelouro da 

Educação do Município de Viana do Castelo e os órgãos de Gestão dos Agrupamentos de Escolas; 



5. A proceder, duas vezes por trimestre, ao envio do mapa de presenças/faltas dos docentes; 

6. A enviar, de dois em dois meses, até ao dia 10, nota de encargos correspondente ao trabalho 

prestado. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Obrigações do Terceiro Outorgante) 

No quadro do presente protocolo o 3.º outorgante compromete-se: 

1. A enquadrar no horário normal de funcionamento dos Jardins de Infância o tempo necessário ao 

desenvolvimento do projeto "iniciação à música"; 

2. A proceder ao acompanhamento das actividades através do docente responsável pela sala/grupo. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Revisão) 

Qualquer revisão ou adaptação do presente acordo carece de prévio acordo de ambas as partes, a 

celebrar por escrito. 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS - DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS 

PESSOAL DOCENTE E CUSTOS DE COORDENAÇÃO, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1ª Tranche 2ª Tranche 3ª Tranche 4ª Tranche 5ª Tranche 

Out Nov. 1 Dez Jan 1 Fev. Mar. 1 Abr. Maio 1 Jun. 

( 8259,416 ( 8259,416 ( 6793,636 ( 6793,636 ( 6793,636 

Total de encargos:€ 36. 899, 74, com nº de compromisso 4880 

* Os valores das 1ª e 2ª tranches incluem a despesa das aulas leccionadas e custos de coordenação, 
administrativos e financeiros. 

( 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. (07) ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A 

ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO EXPRESSÃO E INICIAÇÃO 

MUSICAL 1° E 2º ANO DO 1 º CICLO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"ACORDO DE COLABORAÇÃO 

COM A ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO 
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INTRODUÇÃO 

O Considerando o papel da ação municipal no desenvolvimento de políticas sociais e educativas que 

potenciem a elevação do nível de qualificação dos munícipes; 

O Considerando a necessidade de se promover a diversidade de oferta de actividades que 

complementem as áreas consideradas nos currículos do 1º CEB; 

O Considerando o papel das instituições do ensino vocacional da música na promoção e 

desenvolvimento das atividades de edução musical; 

O Considerando que, nesta perspectiva, a criação de condições que promovam, ao nível do 1ºCEB, um 

quadro favorável ao desenvolvimento integral das crianças e que a mobilização de recursos para a 

sua promoção e dinamização se afigura como aposta fundamental da intervenção municipal. 

O Município de Viana do Castelo (1º outorgante), titular do cartão de identificação de entidade 

equiparado a pessoa colectiva n.º 506037258, representado pe lo seu Presidente José Maria Costa, a 

Academia de Música de Viana do Castelo - Conservatório Regional do Alto Minho (2.º outorgante), 

titular do cartão de identificação de entidade equiparado a pessoa colectiva n.º 500793263, 

representada pela Presidente da Direcção Carla Soares Barbosa e os Diretores dos Agrupamentos de 

Escolas de Abelheira, Monserrate, Barroselas, Arga e Lima, Pintor José de Brito, Santa Maria Maior e 

Monte da Ola (3º outorgante) celebram o presente acordo de colaboração, que se subordinará às 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objecto) 

O presente acordo de colaboração entre o Município de Viana do Castelo, a Academia de Música de 

Viana do Castelo e os Agrupamentos de escolas de Abelheira, Monserrate, Pintor José de Brito, Santa 

Maria Maior e Monte da Ola, visa o desenvolvimento regular da atividade de expressão musical nos 

lº e 2º anos do lº CEB, do Concelho de Viana do Castelo; 

CLÁUSULA SEGUNDA 
{Período de vigência do acordo) 

O presente acordo é valido para o ano letivo 2016/2017, com término a 23 de Junho de 2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
{Obrigações do Primeiro Outorgante) 

No quadro do presente protocolo o l.º outorgante compromete-se: 

1. A transferir ao 2º outorgante dotação para remunerações dos Docentes de acordo com o 

enquadramento remuneratório, CCT para o ensino particular e cooperativo, a liquidar em 5 

tranches - € 37. 667, 70 valor correspondente ao desenvolvimento do projeto "expressão musical" 

nos 1º e 2º anos do lºCEB, 60 horas/semanais. 



2. A transferir ao 2º outorgante dotação para coordenação, custos administrativos e financeiros, no 

valor de€ 2. 931, 56 a liquidar nas duas primeiras tranches. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

No quadro do presente protocolo o 2.º outorgante compromete-se: 

1. A garantir a colocação dos Docentes necessários ao desenvolvimento do projeto "expressão musical 

nos 1º e 2º anos do lºCEB", em todos as escolas do lºCEB do concelho, lhora/semana/turma 1º 

ano. 

2. A proceder ao envio da cópia do contrato e do curriculum vitae dos mesmos para a Câmara 

Municipal de Viana do Castelo. 

3. A assegurar, com regularidade e em articulação com os Agrupamentos de Escolas, o controlo das 

actividades incluindo a coordenação pedagógica das mesmas; 

4. A trimestralmente proceder à coordenação/avaliação do seu desenvolvimento com o Pelouro da 

Educação do Município de Viana do Castelo e os órgãos de Gestão dos Agrupamentos de Escolas; 

5. A proceder, duas vezes por trimestre, ao envio do mapa de presenças/faltas dos docentes; 

6. A enviar, de dois em dois meses, até ao dia 10, nota de encargos correspondente ao trabalho 

prestado. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Obrigações do Terceiro Outorgante) 

No quadro do presente protocolo o 3.º outorgante compromete-se: 

1. A enquadrar no horário normal de funcionamento das escolas de lºCEB o tempo necessário ao 

desenvolvimento da expressão musical; 

2. A proceder ao acompanhamento das actividades através do docente responsável pela turma. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Revisão) 

Qualquer revisão ou adaptação do presente acordo carece de prévio acordo de ambas as partes, a 

celebrar por escrito. 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS - DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS 

PESSOAL DOCENTE E CUSTOS DE COORDENAÇÃO, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1ª Tranche 2ª Tranche 3ª Tranche 4ª Tranche 5ª Tranche 

Out Nov. 1 Dez Jan 1 Fev. Mar. 1 Abr. Maio 1 Jun. 

€ 8999,32 € 8999,32 € 7533,54 € 7533,54 € 7533,54 
Total de encargos:€ 40. 599, 26, com compromisso 4879 

* Os valores das 1ª e 2ª tranches incluem a despesa das aulas leccionadas e custos de coordenação, 
administrativos e financeiros. 



S<gunda-F<ira, 31 d< Outub'3 

(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. (08) PERMUTA DE LOTES 44 E 46 - PARQUE 

EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA - PERMUTA DE LOTES 44 E 46 PARQUE 

EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE -A empresa Certugal Instalações Elétricas Lda, concessionária do lote 44 

e a empresa Vianadecon - Construção Naval SA, concessionária do lote 46 do Parque Empresarial da 

Praia Norte vêm requer a permuta dos ditos lotes. Uma vez que se trata de empresas já instaladas do 

Parque Empresarial da Praia Norte (PEPN), e no que diz respeito à aplicação do Regulamento das 

condições de concessão do uso do PEPN, não existe qualquer inconveniente na permuta dos lotes 

so licitada. Acresce que as firmas em causa têm a sua situação, relativa ao pagamento da Taxa de 

Ocupação, regularizada ou com acordo para pagamento em prestações. Assim sendo, estão reunidas 

as condições para ser deferida a permuta das concessões, pelo que venho propor que seja deliberada 

a permuta das concessões pertencentes a estas duas empresas. (a) Luís Nobre." A Câmara 

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

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

(09) APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE E DA SAÚDE - MEDIDAS 

1, 2 E 3 DO REGULAMENTO DE APOIO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi 

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

ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE E DA SAÚDE: MEDIDAS 1, 2 E 3 DO 

REGULAMENTO DE APOIO - As Organizações de Solidariedade com sede ou atividade no 

Município constituem importantes pólos de desenvolvimento humano e social contribuindo direta e 

indiretamente para melhorar a qualidade de vida de inúmeras famílias através de regulares e 

diversificados projetos. Como reconhecimento da sua importância, a Autarquia Vianense tem 



celebrado diversos protocolos de colaboração com estas Instituições destinados a apoiar as 

iniciativas consideradas de interesse para o município. Tal como nos anos anteriores, a Câmara 

Municipal gostaria de enaltecer o trabalho dos muitos cidadãos que gratuita e voluntariamente 

estão empenhados em ajudar os que mais necessitam, nomeadamente, participando nas Comissões 

Sociais de Freguesia e Inter-Freguesias. Em harmonia com o Regulamento do Programa de Apoio 

às Organizações de Solidariedade em vigor desde 2004, propõe-se a atribu ição dos seguintes 

subsídios: 

MEDIDAl MEDIDA2 
ORGANIZAÇÃO ACTIVIDADE INSTALAÇÕES E 

REGULAR EQUIPAMENTOS 
Associação Catól ica Internacional ao Serviço 

300€ 
da Juventude Feminina (ACISJF) 

Associação de Dadores de Sangue da 
300€ 500((2) 

Freguesia de Areosa 

Associação de Dadores de Sangue da Meadela 1.000( 1.000€(3) 
Associação de Dadores de Sangue do Distrito 

300€ 
de Viana do Castelo 
Associação de Moradores do Bairro da Escola 

300€ 200€(4) 
Técnica 
Associação de Reformados e Pensionistas de 

300( 
Barroselas 

Associação de Reformados de Darque 300€ 300€(4) 
Banco Alimentar Contra a Fome 500€ 
Casa dos Rapazes de Viana do Castelo - Viana 

500€ 1.000€(7) 
Bombos 
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de 
Fátima 

Centro Social Paroquial de Areosa 300€ 500((9) 
Conferência de S. Vicente Paulo da Paróquia 

300€ 
de Santa Maria da Vinha - Areosa 
Conferência de S. Vicente Paulo da Paróquia 

300€ 
do Senhor do Socorro - Areosa 

Conselho Paroquial para os Assuntos 
Económicos da Paróquia de Santa Maria da 300€ 1.000€(10) 
Vinha de Areosa 
GAF - Gabinete de Atendimento à Família 

Liga dos Combatentes - Núcleo de Viana do 
300€ 

Castelo 

Methamorphys - Associação Portuguesa para 
1.000( 

o Desenvolvimento Humano 
Mobilitas - Associação de Apoio a Pessoas 

300( 
com Mobilidade Reduzida 
Re-food 4 Good - Associação 

300€ 
Núcleo de Viana do Castelo 
Vila Animal - Associação de Proteção de 

4 .000( 
Animais de Viana do Castelo 

Liga dos Combatentes de Barroselas 300€ 
Movimento de Caridade Cristã - Santa Marta 

300€ 
de Portuzelo 
TOTAL •.•...•••.•.•••••••••••.••..•.•...........••••.......• 

(1) Celebração do dia da Padroeira - Nossa Sr.ª do Bom Conselho 
(2) Substituição de mobiliário da Sede 
(3) Instalação do sistema de climatização na Sede 
(4) Obras de Manutenção da Sede 

MEDIDA 3 N.2 

FORMAÇÃO E TOTAL COMPROMISSO 
EVENTOS FINANCEIRO 

100€ (1) 400€ 2016/ 4945 

800€ 2016/ 4946 

2.000€ 2016/ 4947 

300€ 2016/ 4948 

500€ 2016/ 4964 

1.000€(5) 1.300€ 2016/ 4949 

500€(6) 1.100€ 2016/ 4950 

500€ 2016/4951 

1.500€ 2016/ 4952 

500€(8) 500€ 2016/ 4953 

800€ 2016/ 4954 

300€ 2016/ 4963 

300€ 2016/ 4963 

1.300€ 2016/ 4962 

250€(11) 250€ 2016/ 4955 

300€ 2016/ 4956 

1.000€ 2016/ 4957 

300€ 2016/ 4958 

300€ 2016/ 4959 

4.000€ 2016/4960 

200€(12) 500€ 2016/ 4965 

300€ 2016/ 4961 

• ••.••••.•••••...............•. 18.550,00€ 



(5) Ir Encontro de Grupos de Cantares Populares 
(6) Limpeza de sanitários exteriores abertos ao público 
(7) Apetrechamento e renovação de instrumentos 
(8) V Encontro I nterinstit ucional do Distrito de Viana do Castelo 
(9) Aquisição de arca horizontal para o SAD 
(10) Aquisição de mobiliário para o salão paroquial 
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(11) XXII Jornadas do GAF "Vidas entre margens: consumos e doença mental , caminhos para a exclusão social" 
(12} Comemoração do Centenário da 1.ª Guerra 

(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 efetiv idade de funções. ( 1 O) PROCESSO CONTENCIOSO PRÉ 

CONTRATUAL- PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DA "EMPREITADA 

DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO DE 

DARQUE - RUA MANUEL ESPREGUEIRA, RUA SACADURA CABRAL, RUA DR. 

CARTEADO MONTEIRO E RUA DO POÇO":- Presente o processo indicado em 

título do qual consta o parecer que seguidamente se transcreve:- " INFORMAÇÃO JURÍDICA-

PROCESSO DE CONTENCIOSO PRÉ-CONTRATUAL, PROCESSO N.º 1511/16, lBEBRG - Considerando que: Por 

anúncio de procedimento foram lançados pelo Município de Viana do Castelo os seguintes concursos: 

Anúncio n.º 3993/2016 - para execução de empreitada de " Requalificação do espaço Público do 

Centro Histórico de Darque", adjudicada à empresa Boaventura & Boaventura Lda, tendo o respetivo 

contrato sido assinado em 07.10.2016. Em 03.08.2016, foi o Município de Viana do Castelo citado da 

ação de contencioso pré-contratual, nos termos dos artigos 100.º e ss. do CPTA, para impugnação dos 

documentos conformadores do procedimento, melhor identificada como Processo n.º 1511/16, 

lBEBRG, e na qual é autora a empresa Alexandre Barbosa Borges, SA. Na referida ação a autora 

formulou pedido de declaração de ilegalidade do Modelo de Avaliação vertido no artigo 18.º dos 

Programas de Procedimento adotado no concurso suprarreferido, por vio lação do disposto nos artigos 

n.º 132.º, n.º 1, ai. n), parte final e 139.º, n.º 2,3, e 5 do CCP, o que acarreta a anulabilidade de todos 

os procedimentos bem como, caso viessem a ser proferidos na pendência da ação: - Do Relatório 



Preliminar - - Do Relatório Final; - Do ato final de adjudicação, nos termos do artigo 163.º do CPA, a 

qual se transmite ao contrato nos termos do artigo 283.º, n.º 2 do CCP. Por sentença notificada a 

06.10.2016, foi a ação julgada procedente e em consequência anulado, nomeadamente, o programa 

do procedimento concursai publicitado pelo anúncio n.º 3993/2016. Nos termos do artigo 173.º do 

CPTA, a Administração tem o dever de executar as sentenças anulatórias, reconstituindo a situação 

que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, o que implica o dever de anular, reformar ou 

substituir os atos consequentes sem dependência de prazo, bem como de alterar as situações de facto 

entretanto constituídas, cuja manutenção seja incompatível com a execução da sentença de anulação. 

No domínio dos contratos públicos o artigo n.º 283.º, n.º 2 sanciona com a anulabilidade os contratos 

celebrados com base em atos procedimentais anulados ou anuláveis. Ora, no presente caso a 

anulação do programa do procedimento supra identificado, que constitui ato procedimental acarreta 

a invalidade consequente do contrato ce lebrado com a entidade adjudicatória. Pelo que se propõe:

A anulação do contrato celebrado a 07.10.2016 com a empresa Boaventura & Boaventura, Lda, para 

a empreitada de "Requalificação do espaço Público do Centro Histórico de Darque", com fundamento 

na anulação do respetivo programa do procedimento, que constitui ato procedimental e nos termos 

do n.º 2, do artigo 283.º do CCP e do artigo 173.º do CPTA. (a) Ariana Ribeiro". A Câmara 

Municipal face ao teor da transcrita informação deliberou anular o contrato celebrado 

a 07.10.2016 com a empresa Boaventura & Boaventura, Lda, para a empreitada de 

"Requalificação do espaço Público do Centro Histórico de Darque", com fundamento 

na anulação do respetivo programa do procedimento, que constitui ato procedimental 

e nos termos do n.º 2, do artigo 283.0 do CCP e do artigo 173.0 do CPT A. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. ( 11 ) AUTORIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO POR 

CONCURSO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DA "EMPREITADA DE 
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REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO DE DARQUE 

- RUA MANUEL ESPREGUEIRA, RUA SACADURA CABRAL, RUA DR. 

CARTEADO MONTEIRO E RUA DO POÇO":- Presente o processo indicado em 

título do qual consta a informação técnica e proposta que seguidamente se 

transcrevem:- "Em anexo apresenta-se o projeto aprovado da "Requalificação do Espaço 

Público do Centro Histórico de Darque - Rua Manuel Espregueira, Rua Sacadura Cabral, 

Rua Dr. Carteado Monteiro e Rua do Poço", que faz parte do âmbito de toda a requalificação 

do espaço público do centro histórico de Darque. Foi elaborado o orçamento estimativo e o 

valor obtido para este projeto é de 950.000,00€, mais IVA. O procedimento aberto em 23 de 

junho de 2016, por deliberação camarária, foi anulado conforme a informação do gabinete 

jurídico, em 20-10-2016, nos termos do nº 2, do artigo 283° do CCP e do artigo 173° do CPTA. 

Alterou-se o programa de procedimento em conformidade com os artigos 132°, nº 1, ai. n) e 

139°, nº 2, 3 e 5 do CCP. Assim, solicita-se abertura do procedimento em conformidade com 

o anexo do DL. 18/2008, de 29 de Janeiro (CCP). (a) Nuno Pinto.". e "PROPOSTA- Perante a 

informação técnica anexa, proponho a abertura do procedimento por concurso público em conformidade 

com o anexo do DL 18/2009, de 29 de Janeiro (CCP), bem como a aprovação do projeto de execução 

e de todas as peças do Procedimento. Proponho pra o presente procedimento: 1. A designação do 

seguinte júri:- 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; 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°, 61º,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. (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. ( 12) 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 presente 

proposta de alteração orçamental justifica-se pela necessidade de se proceder a 

ajustamentos/ transferências entre rubricas correntes. Entre as rubricas correntes de 

referir o reforço da "Rubrica de Transportes Escolares". Foram igualmente rubricas 

de capital para a assunção de novos compromissos na área da coesão territorial 

(Freguesias). A rubrica de investimento (aquisição de terrenos) foi reforçada para a 

assunção de novo compromisso referente a aquisição de terreno destinado à 

intervenção da requalificação da Praia Norte. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS 
DESPESA 

ODIFICACOES ORCAMENTAIS 
DOTAÇÃO 

INSCRIÇOES/ DIMINUIÇOES/ 
DOTAÇÃO 

ORGÃNICA ECONóMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR 
REFORCOS ANULACôES 

SEGUINTE 

02 CM!AAA MUNICIPAi. 
0201 PRESIOtNCIA 

01 DESPESAS CoM 0 PESSOAi. 
0101 REMUl~ERAÇôES CERTAS E PERMANENTES 
010115 REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 7000,00 500,00 0,00 7500,00 
0102 ABONOS VARIAVEIS Ou EVENTUAIS 

010204 AJUDAS DE CUSTO 10000,00 1500,00 0,00 11500,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAi. 
010301 ENCARGOS CoM A SAUOE 911673,60 40000,00 0,00 951673,60 
010303 SUBSIDIO FAMILIARA CRIANÇAS E JOVENS 17000.00 5000,00 0,00 22000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 19000,00 3000,00 0,00 22000,00 
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 15700,00 1000,00 0,00 16700,00 
020217 PUBLICIDADE 282000,00 25000,00 0,00 307000,00 
020218 VIGllÃNCIA E SEGURANÇA 11900,00 3000,00 0,00 14900,00 
020220 ÜUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 250900,00 5000,00 0,00 255900,00 
020224 ENCARGOS DE CoBRANÇA DE RECEITAS 300000,00 1000,00 0,00 301000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 530250,00 5000,00 0,00 535250.00 
04 TRANSFERtNCIAS CoRRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAI. 
040501 CONTINENTE 

04050101 MU~llCPIOS 1100,00 º·ºº 1000,00 100,00 
04050102 FREGUESIAS 
0405010208 OUTROS 993095,47 1000,00 0,00 994095,47 
04050108 OUTROS 358545,00 41820.00 0,00 400365,00 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRA nvos 
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040701 ltlSTITUIÇÔES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070108 ÜUTRAS TRAt1SfEREt1CIAS 2250ao 
06 ÜUTRAS DESPESAS CoRREtlTES 

o.ao 1250.ao 1000,00 

0602 DlvERSAS 
060203 OUTRAS 
06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 210000,00 
08 TRANSFEREtlCIAS DE CAPITAL 

1oaoo.oo o.ao 22aooo.oo 

0805 Aol.llNISTRAÇÃO LOCAL 
080501 CONTINEtffE 
08050102 FREGUESIAS 
0805010204 MAOOINARIA E EOUIPAMEIHO DE TRAllSPORTE 169500.00 5000,00 o.ao 1745ao,ao 
0805010206 VIAÇÃO RURAL 2024863,12 100000.ao o.ao 2124863, 12 
0805010208 OUTRAS TRANSFEREtlCIAS 951500,00 564ao.oo o.ao 1ao7900,00 
09 ATIVOS FINANCEIROS 
0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
090802 SOCIEDADES E OUASE·SOCIEDADES NAo FllWlCEIRAS· Puet.ICAS 1844928.83 o.ao 455000,ao 1389928,83 
10 PASSIVOS FltWlCEIROS 
1ao5 EMPRESTIMOS A CURTO PRAzo 
100503 Soe- FINANCEIRAS. BANCOS E ÜUTRAS ltJSTITUIÇÔES FltWlCEIRAS 
10050301 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 2145000,00 305000,ao o.ao 2450000,00 
1006 EMPRESTIMDS A MEDIO E LONGO PRAZOS 
100603 Soe. FINANCEIRAS· BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
2705162,47 76aoo.oo 0,00 2781 162,47 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇôES CERTAS E PeRMANEtffES 
010109 PESSOAL EM ÜUALQUER ÜUTRA SITUAÇÃO 30000.00 
0103 SEGURAl,IÇA SOCIAi. 

o.ao 5000,00 25000,ao 

010301 ENCARGOS COM A SAOOE 27500,00 2000,00 o.ao 29500,ao 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020104 LIMPEZA E HIGIENE 
0202 AOUISIÇÀO DE SERVIÇOS 

26300.00 40ao.ao o.ao 30300,ao 

020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 500,ao 
020209 COMUNICAÇÕES 

o.ao 500.ao o.ao 

02020901 TetEFONES 15ao.ao o.ao 14ao.oo 1ao,oo 
02020902 CORREIOS 73350,00 13aoO,OO 0,00 86350,00 
020215 FORMAÇÃO 1300,00 12ao.oo 0,00 2500,00 
020217 PUBllCIDAOE 13787,70 o.ao 3000.00 10787,70 
020218 VIGl!.ÃNCIA E SEGURAl,IÇA 5000,00 o.ao 4000,00 1000,00 
020220 ÜUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 203000,00 11300,ao o.ao 214300,00 
020225 ÜUTROS SERVIÇOS 326000.ao 5000.00 o.ao 331000,00 
06 ÜUTRAS DESPESAS CoRREtffES 
0602 ÜIVERSAS 
060203 OUTRAS 
06020305 OUTRAS 15000,00 60ao.oo 0,00 21000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 ltNESTIMEUTOS 
070107 EQUIPAMEHTO DE li'EORMATICA 59500.00 1000.00 o.ao 60500,00 
070108 5oFTwARE INFORMATICO 173500,00 0,00 1000,00 172500.00 
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 
1102 ÜIVERSAS 
110201 RESTITUIÇÕES 

0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA E ÜUALIDADE DE VIOA 
30ao,oo 0,00 3000,00 0,00 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUUERAÇÕES CERTAS E PERMANEtlTES 
010109 PESSOAL EM 0LIAl.OUER OUTRA SITUAÇÃO 80000,00 0,00 aoao.oo 72000,00 
0102 ASOIJOS VARIAVEIS OU EVEtHUAIS 
010202 HORAS EXTRAORDltlARIAS 28000.ao 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 

5000,00 o.ao 33000,00 

010301 ENCARGOS CoM A SAUDE 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

51000,00 15aoO.OO 0,00 66000,00 

0201 AQUISIÇÃO DE Brns 
020104 LIMPEZA E HIGIENE 38200,00 o.ao 2000,00 36200,00 
020107 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 36100,00 o.ao 5000,00 31100,00 
020108 MATERIAi. DE ESCRITORIO 19500,00 0,00 3100,00 16400,ao 
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CLl TURA E RECREIO 21100,00 15ao,oo o.ao 22600,00 
020121 ÜUTROS 8 ENS 225500,00 11000,00 o.ao 236500.ao 
0202 AOUISIÇÃO De SERVIÇOS 
020203 CONSERVAÇÃO DE 8Et1S 124000.00 2000,00 o.ao 126000.00 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 246200,00 15600,00 o.ao 261800,ao 
020210 TRAIJSPORTES 
02021001 T RAtlSPORTES ESCOi.ARES 9363ao,ao 179000.ao 0,00 1115300,00 
020214 ESTOOOS, PARECERES, PROJETOS E CONSLlTAOORIA 81500,00 o.ao 5700,00 75800.00 
020215 FORMAÇÃO 2400,00 100.ao 0,00 2500,00 
020217 PUBllCIOADE 154531,82 0,00 2000,00 152531,82 
020218 VIGILAtlCIA E SEGURANÇA 169700,00 o.ao 5000,00 164700,00 
020220 ÜUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 852688,00 o.ao 38300,00 814388,00 
020225 ÜUTROS SERvlços 2251620.ao o.ao 4600,ao 2247020.ao 
04 TRAtJSfEREtlCIAS CôRREtlTES 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070104 FINS SOCIAIS 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

782716,86 30000.00 0,00 812716,86 



0602 OlveRSAS 
060203 ÜUTRAS 
06020305 OUTRAS 2100,00 500,00 o.ao 26ao,oo 
07 AOUISIÇÀO DE BENS De CAPITAL 
0701 ltNESTIMEtHOS 
070103 EDIFICIOS 
07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030209 OUTROS 418579,25 0,00 51aoo.oo 367579,25 
07010305 Escrus 1194800,00 0,00 25aoO,OO 1169800,00 
070110 EOUtPAMEllTO BASICO 
01011ao2 ÜUTRO 1724ao.oo 10000,00 o.ao 182400,ao 
08 TRANSFERttlCIAS De CAPITAL 
0807 ltlSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1361170,49 0.00 1200,00 1359970,49 

0204 ÜEPART~ENTO ORDENAMENTO Do TERRITORIO E AMBIENTE 
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 - INOIVIOUAL 12000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 

5600,00 0,00 17600,00 

010301 Eti;ARGOS CoM A SAL()E 15000,00 5000,00 o.ao 20000,00 
02 AQUISIÇÃO De BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO De BEllS 
020101 MATERIAS-PRlMAS E SUBSIOIARIAS 25000,00 1000.00 o.ao 26000,00 
0202 AQUISIÇÃO De SERVIÇOS 
020218 VIGll.AtlCIA E SEGUWJÇA 500,ao 210,00 0,00 710,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 17500.00 2700.00 o.ao 20200.00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 427000.00 0,00 17500,00 409500,00 

0205 DEPAAT~ENTO OBRAS PuBllCAS E CONSERVAÇÃO 
01 DESPESAS CoM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010109 PESSOAL EM 0uALOUER OUTRA SITUAÇÃO 100000,00 0,00 15000,00 85000,00 
0102 A8oNos VARIAVEIS OU EVENTUAIS 
010204 A.mAS De CusTo 
0103 SEGUWJÇA SOCIAL 

2.2000.00 5000,00 0,00 27000.00 

010301 falCARGOS Co1.1 A SAL()E 
010305 CotlTRIBUIÇÕES PARA A SEGUIWIÇA SOCIAL 

11500.00 5000,00 0,00 16500.00 

01030502 SEG.SOCIAL PESSOALREGIME COtlTRATO TRABALHO FUNÇÕES PuBllCAS (RCTFP) 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL -REGIME GERAL 66000,00 20000,00 0,00 86000,00 
02 AQUISIÇÃO De BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 46000,00 
020102 Cot.4BUSTIVEIS E LU8RIFICAllTES 

5000,00 0,00 51000,00 

02010202 GAscx.eo 237000.00 101200,00 0.00 338200.00 
02010299 OUTROS 393000,00 200,00 o.ao 393200.ao 
020121 OUTROS BENS 93900,00 6000.00 o.ao 99900,00 
0202 AQUISIÇÃO De SERVIÇOS 
020208 LOCAÇAo De ÜUTROS BENS 35000,00 000 360,00 34640.00 
020212 SEGUROS 
02021201 EDIFICIOS 40000,00 8200,00 0,00 48200.00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 22000,00 0,00 3000,00 19000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 916000,00 0,00 3800,00 912200,00 
07 AQUISIÇÃO De BENS De CAPITAL 
0701 hNESTIMENTOS 
070101 TERRENOS 1455762,00 270000,00 0,00 1725762,00 
070102 HABITAÇÕES 
07010203 REPARAÇÃO E BEtlEFICIAÇAo 125500,00 0.00 110000,00 15500 00 
070103 EDIFICIOS 
07010301 lllST ALAÇÕES De SERVIÇOS 
0701030101 PAÇOS Do CotlCELHO 41 000,ao 0,00 5000,00 36000.00 
0701030199 OUTROS 412600,00 0,00 12500,00 4001ao.oo 
07010302 luSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030209 OUTROS 2500,00 0,00 2500,00 0,00 
07010307 OUTROS 50512,41 0,00 30000,00 20512,41 
070104 Cot1STRUÇÕES DIVERSAS 
07010404 ILUMIUAÇÃO PUBllCA 65000,00 0,00 10000,00 55000,00 
0701041 3 OUTROS 2741070.21 0,00 247020,00 2494050,21 
070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 
07010602 OUTRO 92414,99 0.00 13000,00 79414.99 
070110 EOUIPAMEtHO BASICO 
07011002 OUTRO 
0703 BEllS De 00Mtt110 PU!lllCO 

85100,00 0,00 4000,00 81100,00 

070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 
07030301 VIADUTOS, ARRU~ENTOS E OBRAS COMPl.EMENTARES 2101487,49 0,00 233800,00 1867687,49 
07030308 VIAÇÃO RURAL 
0703030801 Reoe VIAAIA MUNICIPAL . CONSERVAÇÃO 340242,99 0,00 100000,00 240242.99 

Total 33963302. 70 1433530,00 1433530,00 33963302.70 
Total de Despesas Correntes 610130.00 129510,00 
Total de Despesas de Capital 823400.00 1304020,ao 
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Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do residente da 

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

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

Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (13) RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou, retirar o presente ponto da ordem de 

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

de membros em efetividade de funções. (14) PERÍODO DE INTERVENÇÃO 

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

intervenção aberto ao público, tendo-se registado a intervenção de:- PIRES VIANA que 

aludiu aos seguintes assuntos:- 1. PLANO E ORÇAMENTO - Perguntou quando estará 

disponível para consulta o Plano e Orçamento da CMVC. Tendo o Presidente da 

Câmara respondido que será disponibilizado assim que aprovado pela Assembleia 

Municipal. 2. PRAÇA DE TOUROS - Perguntou se está prevista a realização de 

espetáculos circenses na Praça de Touros. O Presidente da Câmara esclareceu que o 

edifício vai ser objeto de obras de requalificação e posteriormente será feito um 

protocolo com a EDV para eles ai sediarem algumas das suas valências. 3. LINHA DO 

MINHO - Saudou a assinatura do contrato que prevê a eletrificação da linha do Minho 

no dia 19 de Outubro corrente. 4. OBRAS DE R EMODELAÇÃO EM ESTAÇÕES DA CP -

Perguntou se as obras de remodelação anunciadas dizem respeito á estacão de Darque 

ou ao apeadeiro da Sra. da Areia tendo o Presidente da Câmara esclarecido que se 

trata da estação de Darque. MANUEL DIAS - Perguntou se as verbas atribuídas ao 

Darque Kayaque Clube são entregues à Associação ou clube ou á empresa unipessoal 



que pertence ao Sr. Américo, Presidente daquela Associação. O Presidente da Câmara 

respondeu que todas as relações e protocolos são feitos e mantidos apenas com os 

clubes. ANTONIO IGLÉSIAS - Criticou o projeto da ampliação do cemitério de Darque 

que disse não foi objeto de debate publico considerando que a ampliação proposta é 

insuficiente para as necessidades da freguesia. A terminar fez um apelo para que se 

fizesse um cemitério novo num local que permita a sua futura ampliação. JOAQUIM 

PERRE - Defendeu o projeto da ampliação do Cemitério frisando que o Plano de 

Pormenor já previa esta obra e foi aprovado por unanimidade na Junta e Assembleia 

de Freguesia. (15) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos donúmero3 

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

a presente acta. 


