
ACTAN°23 
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 1 

DE OUTUBRO DE 2015:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No dia um do mês de Outubro 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 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 quinze 

. . 

horas registando-se a falta do Vereador Vítor Manuel Castro de Lemos, que se deslocou 

. . . 

à Irlanda do Norte, em representação do Município, para participar na terceira edição 

da Nature & SPORT Euromeet 2015, onde apresentou o projeto camarário "Náutica nas 

Escolas". 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 Presidel)te da Câmara foi apresentada a 

informação que seguidamente se transcreve:-. "INFORMAÇÃO - De 18 a 20 de Setembro, o 



Clube de Ténis de Viana recebeu, a eliminatória da Taça Davis entre Portugal e a Bielorússia, que visou 

a participação de Portugal no Grupo 1 da Taça Davis 2016, o que foi conseguido com a vitória da 

seleção nacional. No dia 18 de Setembro, em cerimónia realizada em Sesimbra, o Município recebeu 

a bandeira verde do "Município ECOXXI", galardão que reconhece o bom desempenho ambiental do 

município em prol do desenvolvimento sustentável. A distinção, promovida pela Associação Bandeira Azul 

da Europa, pretende reconhecer municípios que se destaquem em políticas de sustentabilidade. O Museu 

de Artes Decorativas de Viana do Castelo inaugurou a 18 de Setembro a Exposição de Fotografia "8 

Espaços para 7 Olhares", inserida na "Rota das Catedrais", que contou com a presença do Diretor 

Regional da Cultura do Norte. No dia 19 de Setembro, decorreu a 2ª edição da Rampa de Santa Luzia, 

organizada pelo Viana Motor Clube com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo. A iniciativa é 

uma reedição da Rampa de Santa Luzia, que teve a sua última edição em 1986 e aliou novamente a vertente 

turística da Concentração de Clássicos de Viana do Castelo à vertente Desportiva da Rampa Sports & 

Classics. No dia 21 de Setembro decorreu a apresentação do Plano de Dinamização Turística de Viana do 

Castelo, aos agentes e operadores turísticos da região Norte e da Galiza, na Sala Couto Viana da Biblioteca 

Municipal. No dia 22 de Setembro, o Executivo Municipal visitou o Centro de Atividades Ocupacionais 

(CAO) da APPACDM no Cabedelo, onde assinou a petição pública e mobilizou as juntas de freguesia para a 

recolha de assinaturas para que a questão seja levantada e discutida em Assembleia da República. A 

Câmara Municipal e a empresa TransCunha assinaram a 22 de setembro a nova concessão dos transportes 

públicos urbanos da cidade para os próximos dez anos. A nova concessão apresenta novas centralidades e 

novos circuitos adaptados às realidades, com mais 16 quilómetros em relação à rede de transportes 

anterior. No dia 23 de· Setembro realizou-se a cerimónia de abertura do ano escolar, tendo o Executivo 

Municipal visitado as Escolas Ensino Básico reabilitadas de Carreço e Monserrate. Na Escola da Avenida 

decorreu a cerimónia de boas-vindas com uma palestra do investigador e professor da Universidade do 

Minho, Licínio Lima, sobre a relação do poder local e da escola. No dia 25 de Setembro, o Presidente da 

Câmara participou na Sessão de Abertura do Congresso da União de Médicos Escritores e Artistas 

Lusófonos, no Hotel Axis e esteve presente nas comemorações do 252 Aniversário da Escola Carteado 
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Mena, em Darque. O Museu de Artes Decorativas (MAO) de Viana do Castelo, recentemente alvo de 

requalificação e com uma nova exposição permanente, registou um aumento exponencial de visitas, que 

praticamente duplicou relativamente ao mesmo período de 2014. No dia 26 de Setembro, o Presidente da 

Câmara Municipal e Presidente da Fundação Gil Eannes recebeu, no navio hospital Gil Eannes, um grupo 

da Ordem dos Engenheiros, que efetuou uma visita técnica ao navio - museu, iniciativa organizada pelo 

Conselho Regional Norte do Colégio de Engenharia Eletrotécnic:a juntamente com o Cqnselho Regional Sul 

do Colégio de Engenharia Eletrotécnica. Também no dia 2_~ ?e _S7.tembro, a Câmara Municipal, a Paróquia 

de Santa Maria Maior e a Direção Regional de Cultura do Norte promoveram, no âmbito das Jornadas 
.': · 

Europeias do Património, uma visita às obras de consolidação e reforço estrutural da Igreja de Santo 
.· -. • ·, . • ~ ! . . 

António, intervenção realizada pela Autarquia com apoio dos fundos comunitários. O Centro Cultural de 

Viana do Castelo recebeu a 26 Setembro o"conc~rto dos D.kri~tA·e'noTeatro ~á de Miranda reali;.ou-se 'a 

apresentação do "cd" dos Contraponto. Nos dias.26 e 27 ciecorr~hl em Barroselas as prov~s do. Downhill 

do Monte da Padela e na Serra d' Arga o Gr:ande Trai! da Montaria com a organização do ultra trai ler Carlos 

Sá. O Dia Mundial do Turismo foi comemorado a 27 de setembro, visando mostrar a importância do 

turismo e do seu valor cultural, económico, político e s-~~-fal io.i ~ssinal~do.~ITl Viana do Castelo com 

passeios de burro, passeios de barco, caminhadas, uma córridà'de bandeja, entradas gratuitas nos 

museus e descontos em diversos locais. No dia 29 de Setembro; ·o Presidente da Câmara participou 

na conferência de imprensa de apresentação da programação dq COV, que contou com a presença do 

Diretor Regional da Cultura do Norte. No dia 1 de outubro, realizou-se no.Hot el Axis mais um Encontro . . . . . ' .. 

Alto Minho lnvest com a presença do Conselheiro Comercial da Embaixada da Federação da Rússia, 

no qual foi apresentado o mercado russo, as suas potencialidades e as oportunidades de negócio e 
... 

exportações para aquela região. (a) José Maria Costa." . 2-VOTO DE LOUVOR:- Pelo Presidente 

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

Louvor - ULSAM - A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) recebeu o primeiro 
I . ; · . 

prémio doTOP 5 da excelência dos Hospitais Portugueses no âmbito das Unidades Locais de Saúde. 



Este prémio foi atribuído pela IASIST, empresa que se dedica, em diversos países do mundo, à 

realização de estudos de benchmarking, e que promoveu, pela segunda vez em Portugal, a atribuição 

de prémios aos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que apresentam anualmente os 

melhores níveis de desempenho. Apesar de ter uma capitação financeira muito inferior a outras 

unidades locais de saúde, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE destacou-se com o primeiro 

lugar de desempenho entré todas as Unidades .Locais de Saúde do País, pelo esforço assumido por 

todos os profissionais de saúde e colaboradores desta unidade que contribuem decisivamente para 

uma melhor saúde na nossa região. Assim, proponho que a Câmara Municipal. registe urn público . 

louvor à ULSAM, Conselho de Administração, profissionais de saúde e colaboradores que contribuíram 

para a obtenção deste prémio de excelência. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou 

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

presentes o Presidente da Camara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, 

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

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

Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. FEIRAS DE RETALHO - Solicitou que fosse 

prestada atenção à situação da feira de Barroselas, uma vez que é realizada num local 

cujo piso é constituído por terra batida, que, quando chove, fica convertida num 

lamaçal, considerando necessário deitar gravilha ou saibro, para evitar este problema. 

Relativamente à feira da Meadela, solicitou esclarecimentos sobre o processo de 

. . ~ ; 

deslocalização para o centro da Meadela. Quanto à feira do Campo d' Agonia, voltou 

a apelar para a necessidade de colocação de sanitários públicos, pois as pessoas não 

utilizam os sanitários do parque de estacionamento. O · Presidente da Câmara 

esclareceu que está prevista para 2016 a execução da obra de pavimentação do piso 
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do recinto ferial de Barroselas. Disse, ainda, que estão a ser estudados vários espaços 

alternativos para a relocalização da feira da Meadela e, relativamente à feira do 

Campo d' Agonia, referiu que iria estudar o problema apresentado. 2. EQUIPAMENTOS 

LÚDICOS - Chamou a atenção, mais uma vez, para a necessidade de reconstruir 

equipamentos hídicos ou desportivos na Ribeira, designadamente campos de jogos e 

um ·parque infantil, uma vez que atualmente não existe nenhum espaço onde as 

pessoas residentes na zona possam praticar desporto. O Presidente da Câmara disse 

que estão a.ser desenvolvidos estudos que contemplam também a criação de zonas de 

desporto e recreio. 3. ESCOLA DE M ÚSICA DE PERRE -:- Interpelou o Presidente da Câma:;:-a 

sobre o pon to em que se encontra o processo de instalação da ~scola de Música de 

Perre na antiga escola primáriâ das Portelas de Castro Vieito. 4. RUA AN7ÓNHJ Cu;\~W~ 

EM DARQUE - Chamou a atenção para a necessidade de reparar o piso desta rua., que 

se encontra em más condições, designadamente no ponto em que faz a travessia da 

via-férrea. O Presidente da Câmara disse que está a ser desenvolvido um estudo, em 

conjunto com a Junta de Freguesia de Darque, para candidatar ao PEDU várias obras 

de beneficiação .. de infraestruturas em Darque. 5. HOTEL VIANA Sol - Solicitou 

informações ácerca do motivo por que as obras se encontram paradas. O Presidente 

da Câmara referiu que, tanto quanto sabe, a empresa proprietária do hotel tem tido 

algumas dificuldades na obtenção de financiament? .do Instituto do Turismo, não 

tendo a Câmara Municipal qualquer responsabilidade na suspensão dos trabalhos. 6. 

EXCURSÃO. DA CÂMARA .M UNICIPAL DE SANTO TIRSO - Referiu-se á recente excursão de 



idosos, oriundos de Santo Tirso, que era composta por cerca de 100 autocarros, que 

transportavam mais de cinco mil pessoas, e que originaram um certo caos na cidade 

de Viana do Castelo, especialmente nos restaurantes, que não estavam avisados da 

realização desta excursão e não se tinham preparado para servir tão elevado número 

de visitantes. 7. PARQUE DE RULOTES-: Questionou o Presidente da Câmara ácerca do 

ponto em que se encontra o processo de criação de um parque para rulotes na cidade 

de Viana do Castelo. INTERVENÇÃO DO VEREADOR MARQUES FRANCO:- O 

Vereador Marques Franco abordou os seguintes assuntos:-1. FALECIMENTO DE MANUEL 

PINHEIRO FELGUEIRAS - Recordou o re~ente falecimento do antigo funcionário municipal 

Manuel Pinheiro Felgueiras e sugeriu-que fosse aprovado um voto de pesar. 2. OBRA DA 

PRAIA DO CABEDELO - Pedill esclarecimentos acerca do desenvolvimento desta obra.3. 

OBRA DA PRAIA NORTE - Questionou o Presidente da Câmara sobre o estado do processo 

· negocial com os concessionários dos dois bares situados na praia norte. O Presidente da 

Câmara esclareceu que está a desenvolver a negociação com os titulares do direito de 

exploração dos bares de apoio de praia, a quem informou que poderão continuar a 

explorar os bares até que se dê üúcio à obra. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA 

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

DO ANO LETIVO - Elogiou a iniciativa do Agrupamento de Escolas do Monte da Ola, 

relativa à realização de um evento que assinalou a abertura do corrente ano letivo. 2. 

ZONA INDUSTRIAL DE VIANA DO CASTEL0-1!! FASE - Perguntou se a Câmara Municipal está 

a desenvolver alguns trabalhos de urbanização junto à área de serviço da Repsol, pois 
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apercebeu-se que estão a ser realizados levantamentos topográficos na zona. O 

Presidente da Câmara esclareceu que, efetivamente, estão a ser levados a cabo 

levantamento topográficos e cadastrais de áreas que · irão ser utilizadas para expansão 

do perímetro industrial. 3. OBRA DA RUA FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES - Solicitou, 

mais uma vez, que lhe fosse facultado o processo da empreitada da obra referida em 

título para que pudesse consultar o mesmo. INTERVENÇÃO DO VEREADOR 

EDUARDO TEIXEmA:-0 Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:-

1. EXCURSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO - Congratulou-se pelo facto de a 

cidade de Viana do Castelo ter sido escolhida para a realização deste passeio sénior, mas 

lamentou, também, o facto de a cidade não estar preparada para receber tao elevado 

número de visitantes. O Presidente da Câmara esclareceu que, contrariamente ao que foi 

afirmado, a Câmara Municipal preparou a cidade para receber este passeio, de que tinha 

sido avisada tempestivamente, tendo-se procedido à colocação de várias baterias de 

sanitários públicos, de um palco e respetivas cadeiras, à reserva de áreas de 

estacionamento para autocarros. E foram, até, organizados passeios guiados á cidade. 2. 

OBRA DA PRAIA NORTE - Questionou o Presidente da Câmara sobre o motivo por que a 

obra ainda não se iniciou. 3. RAMPA DE SANTA LUZIA 2015 - Congratulou-se com a 

realização da 2ª edição da Rampa de Santa Luzia, que decorreu no passado dia 19 e 

atraiu muitos visitantes a Viana do Castelo. 4. ESTRADA MUNICIPAL ANTIGA EN 13-3 -

Perguntou se já está prevista a data da realização da obra de repavimentação desta 

estrada. O Presidente da Câmara esclareceu que está previsto iniciar esta intervenção a 



partir de 9 do corrente mês de Outubro. S. RELATÓRIO DO INE - Referiu que segundo o 

relatório existem cerca de oito mil empresas em todo o distrito de Viana do Castelo o 

que demonstra que não houve qualquer crescimento económico no último ano, 

enquanto a nível nacional houve um crescimento de cerca de 9%. Considera que isto é 

revelador da falta de dinamismo empresarial do distrito e da falta de apoio das entidades 

públicas. O Presidente da Câmara esclareceu que o esfodo do INE não esta desagregado 

por concelhos e que Viana do Castelo representa mais de 50% de toda a atividade 

económica do distrito. VOTO DE PESAR:- No seguimento da intervenção do Vereador 

Marques Franco, o Presidente da Câmara apresentou o voto de pesar que seguidamente 

se transcreve:- "Voto de Pesar pelo Falecimento de Manuel .Pinheiro Felgueiras 

- Manuel Pinheiro Felgueiras, nasceu a 28 de Janeiro de 1938, em Viana do Castelo, onde faleceu em 

30 de Setembro de 2015. lngre·ssou na função pública em 1.08.57, no extinto Governo Civil de Viana 

do Castelo, tendo transitado para a administração local, na Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

em 10.02.1965. Fez todo o percurso na carre_ira administrativa nesta Câmara Municipal, tendo, em 

26.12.1979, atingido o seu topo como chefe de secretaria, depois assessor autárquico, e, 

posteriormente Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, função que exerceu até à sua 

aposentação em 1993. Pelo seu percurso profissional, dedicação e empenho, no exercício das suas 

funções ao serviço do Município de Viana do Castelo, em que se distinguiu pelas suas qualidades, a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo vem manifestar o seu pesar e a sua consternação pelo 

falecimento do Sr. Manuel Pinheiro Felgueiras, expressando a sua solidariedade e sentidas 

condolências a transmitir à sua Família. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar 

o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes 

o Presidente da Camara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José 
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Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. 

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

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

REUNIÃO ANTERIOR:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no 

número 2 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua 

prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 17 de 

setembro findo, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário 

da referida reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

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

Guer:r:eiro, .Edu~d? Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. 

(02) ALTERAÇÃO. DA DATA DE REUNIÃO DE CÂMARA:- A Câmara Municipal 

deliberou antecipar a realização da reunião camarária prevista para o dia 29 de Outubro 

corrente, para o dia 28 do mesmo mês com inicio pelas 10 horas, pelo facto de a sessão 

ordinária do mês de Novembro da Assembleia Municipal estar prevista para o dia 6 de 

Novembro, e de modo a permitir o cumprimento dos prazos de remessa da convocatória 

e respetivo expediente. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes 

o Presidente da Camara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José 

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

(03) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS E UNIÕES DE 

FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - Nos termos da Lei n275/ 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 2015 para as freguesias 

serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços Técnicos Municipais: 

Junta de Montante Designação Obra 
Número.de 

Fre2uesia (euros) Compromisso 
Oarque 4.770,00 Vedação Acesso Zona Empresarial - Mun:>s./ Portão 4096 
Mujães 10.00,00 Requalificação da Estrada Municipal 4090 

Total 4.770 

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

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

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

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

DE FREGUESIA DE MUJÃES - REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇAO DE 29 DE 

NOVEMBRO DE 2010:- A Câmara Municipal deliberou revogar a deliberação tomada 

em 29 de Novembro de 2010, pela qual aprovou atribuir à Junta de Freguesia de Mujães 

. . ' • 

um subsídio de 10.000€ para construção da capela mortuária. Esta deliberação foi 

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

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

Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (05) AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇÓS ~ ARTº 4° DA 

PORTARIA Nº 149/2015 DE 26 DE MAIO:- Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-.. "PROPOSTA - A UTORiZAÇÃO 
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GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS;- ARTIGO 4!!, DA 

PORTARIA N.!! 149/2015, DE 26 DE MAIO. - 1 - 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 por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e pelo 

Decreto-lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, 

independentemente da natureza da contraparte; 2. Considerando que o n.º 12, da supracitada 

disposição legal, esclarece que, nas autarquias locais, o parecer acimá referido é da competência do 

órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 6, da mesma 

norma legal, com as necessárias adaptações3, sendo os seus termos e tramitação regulados pela 

Portaria a que se refere o n.º 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 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.º 149/20154, diploma legal que, conforme decorre do seu artigo 1º, regulamenta os termos e a 

tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro; 4. Considerando que, por força do disposto no n.º 1, do artigo 2.º, da 

supracitada Portaria, os termos e t ramitação 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.º, da Portaria n.º 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 3º, da mesma Portaria e nos números 5 e 12, do artigo 75º, da Lei n.º 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 seguir 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.2 14, do art. 752, 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.2 2, do artigo 102, do anexo 1, da Lei n.2 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.2 1 do artigo 2.2 e artigo 4.2 da Lei n.2 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.2s 1, 2, 3, 4, 9 e 10 

do artigo 75.2 da Lei n.2 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.2 5, do artigo 

42, da Portaria n.2 149/2015, 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 
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que a Portaria n.2 149/2015, 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 genérica - 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.2 1, do artigo 42, da Portaria n.2 149/2015, 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 32, 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€ 6 

informática, auditoria, finanças, contabilidade, etc.) 
Aquisição de serviços de natureza artística ou cultural 75.000€ 6 
Outras aquisições de serviços (publicações gráficas, seguros, elevadores, 

75.000 € 20 
comunicações, publicidade, refeições, transportes, etc.) 

b) A autorização genérica não prejudica o dever de cumprimento dos requisitos previstos nas 

supracitadas alíneas do n2. 2 do artigo 32 da citada Portaria, ficando a celebração dos respetivos contratos 

de aquisição de serviços dependente do cumprimento daquelas. c) A presente autorização genéric<;l deve 

surtir efeitos até ao final do ano económico em curso. d) Será apresentado ao Órgão Executivo, no final 

do corrente ano, um relatório 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 voltou a sustentar o entendimento de que os valores propostos são 

demasiado elevados considerando a dimensão desta Câmara Municipal e sublinhando 

que por uma questão de transparência da atividade municipal os valores não deveriam 

ultrapassar os 35 mil euros. O Vereador Eduardo Teixeira considerou tam~ém que, 

apesar do aperfeiçoamento da proposta, os valores continuam a ser excessivos, 



porquanto pernútem que sem prévia autorização do executivo municipal se realizam 

despesas de 2,4 núlhões de euros. Sugeriu que a proposta fosse alterada no sentido de 

reduzir os valores máximos para a contratação de consultadorias para 12.500€, para 

aquisição de serviços de natureza artística ou cultural para 25.000€ e para outras 

aquisições e serviços para 15.000€, e, em contrapartida, sugeriu que o número máximo 

de contratações fosse elevado de 6 para 10, mantendo-se o de 20. O Presidente da 

Câmara declarou que o valor de 75 núl euros é o que o CCP p_revê para a realização de 

ajustes directos, não havendo razão para reduzir este valor, acrescentando que a 

agilização dos procedimentos contratuais exige que se utilize o valor máximo pernútido 

por lei. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação 

foi tomada por maioria com_ os votos favor~veis do President~ da: Camara (tendo o 

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

de Setembro, voto de qualidade) e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, 

Maria José Guerreiro, e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques 

Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. Por último, foram apresentadas as 

seguintes declarações de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU - Votei contra a 

autorização genérica para celebração de contratos de aquisição de serviços - artigo 42 da 

Portaria n.2 149/2015, de 26 de Maio por considerar que os valores propostos para a dispensa 

do parecer prévio por parte do executivo municipal são muito elevados - 75.000,00€, dado 

de Viana do Castelo é um município médio. Embora a portaria admita este valor máximo, tal 

apenas se devia aplicar nos grandes municípios, daí o meu voto contra, pois isto vai significar 

que 32 processos, certamente os mais importantes, vão ser decididos sem debate prévio no 



Quinta-Feira, 1 de Outubro de 2015 

executivo municipal, o que põe em causa a transparência da gestão municipal que devia ser 

uma garantia no executivo de Viana do Castelo. (a) Maria lida Figueiredo.". "DECLARAÇÃO DE 

VOTO DO PS - A Portaria n2 149/2015, de 26 de Maio prevê a possibilidade de o órgão 

executivo autorizar o Presidente da Câmara Municipal a celebrar ou contratar aquisições de 

serviços, com dispensa de parecer prévio. Este regulamento proposto enquadra-se dentro da 

Lei e da referida Portaria, garantindo-se também a total transparência ao ser informado o 

órgão executivo no final do ano dos contratos efetivados, embora tal desiderato não esteja 

previsto na Portaria. (a) José Maria Costa". (06) APOIO AQUISIÇÃO EDIFÍCIO PARA 

SEDE DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO:- Pelo Presidente 

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

APOIO AQUISIÇÃO EDIFÍCIO PARA SEDE DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO 

CASTELO - 1. APOIO AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO - A direção da AEVC manifestou a intenção ao 

Executivo Camarário de adquirir um edifício sito na Praça 12 de Maio para aí instalar a sua 

sede social bem como os serviços que presta aos seus empresários e associados. Esta intenção 

da AEVC visa também promover a revitalização da Praça 12 Maio com atividades e ações 

destinadas à atividade económica, ao empreendedorismo e a incubação com inegáveis 

sinergias. O Município de Viana do Castelo celebrou no passado um protocolo com a AEVC 

para este fim e em deliberações anteriores manifestou expressamente a intenção de 

colaborar financeiramente com 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. Neste sentido o Executivo Municipal delibera conceder um apoio financeiro 

de 120.000 euros à AEVC, sendo 20.000 €a pagar em 2015 (compromisso n2 4049) e 100.000 



€a pagar em 2016, para apoiar a aquisição por parte da AEVC deste imóvel na Praça 1º Maio. 

2. PROPOSTA ARRENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO DA INCUBADORA: - o Município de Viana do Castelo 

no âmbito da constituição da Incubadora Criativa do Alto Minho em parceria com a 

Associação Empresarial de Viana do Castelo propõe-se arrendar uma área para proceder à 

instalação dos serviços afetos à nova incubadora e serviços de apoio ao empreendedorismo 

no concelho de Viana do Castelo poderão ficar alocados neste novo espaço, com uma área 

de 450 m2
• Neste sentido o Município de Viana do Castelo propõe-se arrendar pelo período 

de dez anos uma área de 450 m2 à AEVC, comportando um valor de arrendamento de 1.500 

euros/mês (compromisso nº 4095), a partir de Outubro de 2015. (a) José Maria Costa.". A 

Vereadora Ilda Figueiredo considerou que o valor do encargo suportado pela Câmara 

Municipal, contabilizado em 350 mil euros é demasiado elevado para o fim em causa, 

considerando também que há várias obras projetadas e urgentes que a Câmara 

Municipal ainda não executou por falta de dinheiro, não fazendo sentido despender esta 

quantia com o apoio financeiro a uma só associação. Sugeriu também que a proposta 

fosse subdividida uma vez que, na verdade é composta por duas partes, uma relativa à 

concessão de um subsídio financeiro e outra relativa ao arrendamento de parte do 

imóvel, e a sua posição relativamente a estas é diferente, fazendo tensão de votar as 

propostas de forma diferenciada. O Vereador Eduardo Teixeira propôs que em 

alternativa a Câmara Municipal apoiasse financeiramente a compra do imóvel mas não 

arrendasse a parte que pretende utilizar a instalação da incubadora criativa mas antes 

estabelecesse um acordo de cedência gratuita do mesmo espaço, considerando ser de 

legalidade duvidosa acumular um incentivo à aquisição de um imóvel com um 

arrendamento de parte do mesmo. Acrescentou ainda que a proposta submetida a 
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apreciação da Câmara equivale a um subsídio de sessenta por cento do valor da 

aquisição uma vez que essa é a proporção dos 350 mil euros correspondentes ao encargo 

municipal no montante global do preço que a AEVC irá pagar e que é de 500 mil euros. 

A Vereadora Helena Marques propôs alternativamente e em nome do PSD, que a 

Câmara Municipal adquirisse o espaço e cedesse a título gratuito à Associação para as 

suas Instalações. O Presidente da Câmara fez uma breve resenha do processo que tem 

por objeto a compra ou construção de um edifício para sede da AEVC, realçando os 

compromissos que varias camaras anteriores foram assumindo com esta entidade e que 

nunca chegaram a ser concretizados, considerando que esta é uma oportunidade de a 

Câmara Municipal honrar tais compromissos. Relativamente à sugestão da Vereadora 

Ilda Figueiredo o Presidente da Câmara declarou concordar com a votação em separado 

das duas partes em que se divide a proposta por si apresentada. Face as intervenções 

registadas foi deliberado proceder às seguintes votações:- 1. Apoio Aquisição do Edifício 

- Aprovado por maioria com 7 votos a favor do PS e PSD e 1 voto contra da CDU; 2. 

Proposta Arrendamento para instalação da Incubadora - Aprovado por maioria com 5 

votos a favor do PS e CDU e 3 abstenções do PSD. Face ao resultado da votação a Câmara 

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. (07) PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A VIANA PESCAS OP -

RATIFICAÇÃO:- A Câmara Mwúcipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35° 

da Lei nº 75 / 2013, de 12 de Setembro, ratificar o protocolo de cooperação celebrado em 

27 de Fevereiro de 2015, e que seguidamente se transcreve:-



"PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

A Vianapesca OP, Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo, CRL 

apresentou urna candidatura ao Prornar para a construção de um edifício de apoio aos 

pescadores, bem como para a reabilitação e repavimentação do arruamento de acesso 

que vai desde o Navio Gil Eannes até ao edifício de apoio aos pilotos. 

Considerando o interesse desta intervenção para a zona ribeirinha e tendo a Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, uma estrutura de arquitetura e engenharia vai apoiar a 

Vianapesca OP, no desenvolvimento do projeto de construção 20 armazéns de aprestos 

para apoio aos pescadores junto à área portuária e reabilitação da pavimentação do 

arruamento desde o Navio Gil Eannes até ao Edifício dos Pilotos. 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, sedeada no Passeio das Mordomas da Romaria 

4901-877 Viana do Castelo, representado pelo seu Presidente, Eng. José Maria Costa, e a 

Viana Pesca, OP, Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo, CRL, com 

sede na Zona Portuária, 4900-363 Viana do Castelo aqui representada pelo seu 

Presidente, José Manuel Barbosa da Guia e pelo Tesoureiro João Salvador Justo Vieira, o 

presente protocolo, para titular a cooperação entre as duas instituições e que se regerá 

pelas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

A CMVC compromete-se a cooperar com a Vianapesca OP, C~operativa de Produtores 

de Peixe de Viana do Castelo, CRL no desenvolvimento do projeto de execução e 

acompanhamento técnico da obra para apoio aos pescadores junto à área portuária 

(frente ribeirinha) a implantar nos lotes identificados na planta anexa corno lote 11, 11.1, 

11.2e11.3 e na reabilitação e repavimentação do arruamento de acesso que vai desde o 

Navio Gil Eannes até ao Edifício de Apoio aos Pilotos. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A CMVC compromete-se a realizar, de forma gratuita a elaboração do projeto de 

arquitetura, especialidades e execução para a construção do edifício dos armazéns de 
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aprestos para os pescadores e reabilitação e repavimentação do acesso e outro apoio a 

definir. 

CLAUSULA TERCEIRA 

O engenheiro civil Tomaz de Aquino Pimenta Martins será o responsável pela obra, a 

coordenação e segurança fica a cargo do gabinete de arquitetura e engenharia 

ARQUEURO LDA, bem como pela fiscalização, com o engenheiro de proximidade 

Tomaz de Aquino Pimenta Martins. Será criada uma Comissão de Acompanhamento 

para reabilitação e repavimentação do arruamento de acesso que vai desde o Navio Gil 

Eannes até ao edifício de apoio aos Pilotos, constituída por um elemento de cada 

entidade. 

CLAUSULA QUARTA 

Pelo presente protocolo, mais se compromete a Câmara Municipal de Viana do Castelo 

a assegurar a contrapartida, não financiada pelo Promar até ao montante de 126.463,31€, 

de acordo com os autos de medição, referente à parte da reabilitação e repavimentação 

do arruamento de acesso que vai desde o navio Gil Eannes até ao Edifício de Apoio aos 

Pilotos, que faz parte da candidatura apresentada pela Viana Pesca, OP. 

Por ser a vontade dos outorgantes, o presente Protocolo é assinado em 2 vias, uma para 

cada um deles." 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da 

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

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

À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS - TAÇA DAVIS:- Pelo Presidente da 

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

REALIZAÇÃO DA TAÇA DAVIS VIANA DO CASTELO - Dado o enorme sucesso desportivo e 

organizativo alcançado na jornada realizada no mês de Julho da Taça Davis em Viana do Castelo junto 

da população em geral e dos tenistas em particular, entendeu a Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, aceitar uma vez mais a realização da Taça Davis nos dias 18 a 20 de setembro, com as seleções 



masculinas de Portugal e Bielorrússia, pois estava em causa a passagem ao Grupo 1 da Taça Davis. A 

seleção portuguesa foi representada com os seus melhores atletas, João Sousa, Gastão Elias, Rui 

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

apoio no valor de 15.000€ (quinze mil euros) - compromisso nº 4105, para a sua concretização. (a) 

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

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e 

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

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (09) ALIENAÇÃO 

GRATUITA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DOS TERRENOS DO FOR-MAR -

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR:- Pelo 

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

PROPOSTA - ALIENAÇÃO GRATUITA DO DIREITO OE SUPERFÍCIE DOS TERRENOS DO FOR-MAR - CENTRO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR - Por del iberação tomada pela Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, foi decidido proceder à doação de vários terrenos sitos na Avenida do Atlântico ao 

Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, para construção da Escola de Pescas. Este 

equipamento veio a ser construído, encontrando-se, presentemente em plena atividade, mas a 

referida deliberação nunca chegou a ser executada, dado que os executivos municipais posteriores ao 

que tomou tal deliberação, não concordaram com a solução encont rada, tendo, desde 1990, 

procurado o acordo do Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, para alterar o acordo 

estabelecido em Protocolo de 2 de Março de 1988, no sentido de substituir a transmissão da 

titularidade do direito de propriedade dos ditos terrenos, pela constituição gratuita do direito de 

superfície sobre tais terrenos, acordo este que só agora foi possível alcançar. Nestes termos, 

proponho a alteração do referido protocolo nos termos seguintes:- 1º - Constituir-se-á, de forma 

gratuita, a favor do FOR-Mar Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, o direito de 
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superfície pelo prazo de 50 anos, contado a partir da data do início da construção do referido 

equipamento renovável por períodos sucessivos de 10 anos. 2!! - Mantêm-se, no mais, os termos do 

protocolo de 2 de Março de 1988, aprovado por deliberação da Câmara Municipal agora alterada. 
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(a) José Maria Costa.". A Vereadora Ilda Figueiredo sugeriu que fosse retirado do objeto 

do contrato a área onde estava prevista a construção de um campo desportivo, mas que, 

na verdade está ao abandono, constituindo atualmente um matagal, parcela de terreno 

esta que poderia ser cedida, mediante protocolo à União de Freguesias de Viana do 

Castelo, para utilização comunitária, designadamente para instalação de um parque 

infantil ou de um campo de jogos urbano. O Presidente da Câmara referiu que iria 

ponderar esta proposta. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. 

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

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

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

DE LOTE DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DE VIANA DO CASTELO - li 

FASE:- A Câmara Municipal deliberou remeter a apreciação do presente assunto para 

uma próxima reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presentes o Presidente da Camara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, 

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

Figueiredo. (11) OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "LEGALIZAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO NO ESPAÇO RURAL - CASA DE CAMPO" - PO 

N.º 335/14- MARIA DOMINGUES DA CHÃO PEDROSA- QUINTA DO MONTE -

CAMINHO DO COTRO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE NOGUEIRA, MEIXEDO E 

VILAR DE MURTEDA, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO DE 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís 

Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -
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OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO NO ESPAÇO RURAL, 

CASA DE CAMPO" - PROC,!! N!! 335/14- MARIA DOMINGUES DA CHÃO PEDROSA-QUINTA DO MONTE 

- CAMINHO DO COTRO (MEIXEDO), UNIÃO DE FREGUESIAS NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE 

MURTEDA, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO • PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-A requerente através do requerimento n.2 10.809/15, de 17 

de junho de 2015, solicita o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL para a operação 

urbanística de "legalização de empreendimento turístico no espaço rural "casa de campo" - Proc2 n2 

225/14. A intenção da legalização das alterações e ampliações efetuadas nas edificações primitivas, 

num prédio com a área de 30.709,99m2
, funcionalizando-as para empreendimento turístico, casa de 

campo, surge do conjunto edificatório designado por "Quinta do Monte", com origem no início do 

séc. XIX, o qual mantem, ainda hoje e em grande parte, a sua aptidão para a produção agrícola, 

produzindo vinho verde para a maior parte da freguesia, tal como no passado, passado que garantiu 

albergue a proprietários e habitantes, a troco de trabalho na vinha - na fase de poda e vindimas. Já 

em pleno séc. XX integrou a função/atividade de serração e venda de madeira, alargando a sua 

capacidade de empregabilidade na freguesia. Com uma singula"r localização, mantem, na sua 

atualidade, as características construtivas originárias, arquitetura vernacular, garantindo beleza e 

conforto, consequência das obras de restauro introduzidas, as quais proporcionam um ambiente 

acolhedor, resultado do enquadramento natural e espaços de lazer, entretanto criados, formam a 

simbiose perfeita para o acolhimento turístico, tal como proposto. No Instrumento de Gestão 

Territorial {IGT) em vigor para o local - Plano Diretor Municipal (PDM) - o mesmo classifica o espaço 

como "Solo Rural - Espaços Florestais, Zonas Florestais de Proteção e Produção", na Planta de 

Ordenamento, e "Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza / Reserva Ecológica Nacional 

- REN", na Planta de Condicionantes. Na disposição regulamentar do PDM, nomeadamente no seu 

art.2 18.2, as intervenções ficam pendentes da declaração de Reconhecimento de Interesse Público 

Municipal, bem como dos pareceres vinculativos das entidades em razão da matéria:- 1. Na REN, da 



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

Coordenação Desenvolvimento Regional Norte - CCDR-N, com Reconhecimento de Interesse Público 

prévio da Assembleia Municipal; li. Na utilização do Domínio Hídrico - competência da emissão de 

parecer vinculativo, é da Agência Portuguesa do Ambiente - APA (ARH - Administração da Região 

Hidrográfica Norte). Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização 

para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre. 

Iª . 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao 

abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal a referida proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e 

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

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (12) CONTRA TO DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL COM A ZEPAM - ASSOCIAÇÃO MUSICAL:-

Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA- CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL COM A ZEPAM 

- ASSOCIAÇÃO MUSICAL - A ZEPAM - Associação Musical, nascida a partir da extinta Fundação 

de Cultura Juvenil Maestro José Pedro, tem por fim contribuir para a promoção e desenvolvimento 

cultural e artístico da população juvenil do concelho de Viana do Castelo, intervindo diretamente na 

sua formação, através da Escola de Música, ou participando em iniciativas de carácter cultural que 

relevem do âmbito de atribuições do Município de Viana do Castelo. Neste enquadramento, a Câmara 

Municipal de Viana do Castelo propõe um apoio de 10.000€ (Nº de compromisso: 4134) para aquisição 

de instrumentos e manutenção de fardamento que possibilitem um melhor desempenho da referida 

associação junto da comunidade vianense. (a) Maria José Guerreiro.". A Vereadora Ilda 

Figueiredo referiu que, não obstante concordar com a presente proposta, considera que 

o valor do subsídio proposto é manifestamente insuficiente para fazer face as despesas 

da Escola de Musica, considerando necessário estabelecer um protocolo que preveja a 

atribuição de um subsídio regular para acorrer às despesas ordinárias do seu 

funcionamento. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e 



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

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (13) TOPONÍMIA -

SANTA MARTA DE PORTUZELO:- Presente o ofício nº 55, de 19 de Maio, da Junta 

de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, a remeter para aprovação, proposta de 

atribuição de toponímia a arruamentos da referida freguesia, e que foi aprovado em 

18 de Abril de 2013, pela Assembleia de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, tendo 

sido a este propósito apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - Novo TOPÓNIMO - FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO - A 

documentação anexa está de acordo com o estabelecido no Regulamento de 

Toponímia do concelho de Viana do Castelo, pelo que proponho a aprovação do 

referido topónimo. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar 

a transcrita proposta e ao abrigo da competência prevista na alínea ss) do número 1 

do artigo 33° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a atribuição da seguinte 

designação toponímica na freguesia de Santa Marta de Portuzelo:-

DESIGNAÇÃO TOPONÍMICA INICIO FIM 

Travessa de Fonte Cova Rua de Fonte Cova Sem saída 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da 

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

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

PROCESSO DISCIPLINAR - PROPOSTA DE DECISÃO:- Foi presente o processo 

disciplinar instaurado a Paula Cristina Ferreira Dias Fernandes, assistente operacional, a 

exercer funções no Jardim de Infância nº 1 da Abelheira, pertencente ao Agrupamento de 

Escolas de Abelheira-Viana do Castelo, acompanhado do relatório final que seguidamente se 
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transcreve na parte que interessa:- "RELATÓRIO FINAL - ( ... ). VI. CONCLUSÕES -

Analisada de forma precisa e concisa todos os factos, conclui-se que os mesmos não 

constituem infração disciplinar, nos termos do art. 183° da LGTFP, dada a inexistência de 

violação de deveres funcionais gerais (descritos no art. 73° da LGTFP). Assim, os 

comportamentos da arguida, não estão enquadrados na tipificação dos factos considerados 

infração disciplinar, previstos nos art. 184° a 187° e 297º da LGTFP. Não podem, pois, extrair

se dos autos elementos probatórios (prova testemunhal) que permitam atribuir à trabalhadora 

Paula Cristina Ferreira Dias Fernandes, qualquer comportamento, por ação ou omissão, 

violadores dos seus deveres profissionais, ou que sejam incompatíveis com a dignidade 

indispensável ao exercício das suas funções, e portanto, que possam ser alvo de censura 

disciplinar. Pelo exposto, nos termos do n. 1, art. 213º da LGTFP, por se verificar inexistência 

de infração disciplinar, atendendo à prova produzida, à valoração da mesma e análise de 

direito efetuada, propõe-se o arquivamento do presente processo disciplinar. Façam-se 

os autos conclusos que se remetem à Excelentíssima Vereadora Maria José Guerreiro, a 

qual ao não ser competente para dispor, o deverá enviar ao órgão executivo - Câmara 

Municipal de Viana do Castelo - para decidir nos termos do n. 4, art. 197° da LGTFP. (a) 

Goreti Lobo Sampaio.". Concluída a análise e discussão do Relatório, a Câmara Municipal 

deliberou, nos termos do artigo 55°, número 3, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, proceder 

à votação, mediante escrutínio secreto, tendo sido acordado que quem quisesse votar 

favoravelmente a proposta da instrutora inscreveria no boletim de voto a letra "S", quem 

quiser votar contra inscreverá a letra "N", e quem se quiser abster inscreverá a letra "A". 

Realizadas as diligências da votação e contados os votos, foi apurado o seguinte resultado:

oito votos a favor da proposta da instrutora, pelo que a mesma foi aprovada e, em 

consequência, foi deliberado o arquivamento do presente processo disciplinar, nos termos do 

n. 1, art. 213° da LGTFP, por se verificar inexistência de infração disciplinar, atendendo à 



prova produzida, à valoração da mesma e análise de direito efetuada. Esta deliberação foi 

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

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

Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 15) CENTRO LOCAL DE APOIO AO 

IMIGRANTE - APOIO EXCECIONAL PARA FUNCIONAMENTO:- Pela Vereadora 

Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

"PROPOSTA - CENTRO LOCAL DE APOIO AO IMIGRANTE - APOIO EXCECIONAL PARA 

FUNCIONAMENTO - O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) criou, em 2003 a Rede CLAll -

Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes - com o objetivo de facilitar os processos de 

integração dos Imigrantes, nas comunidades de acolhimento. Os gabinetes CLAll têm como missão ir 

além da informação, apoiando em todo o processo do acolhimento e integração dos imigrantes, 

articulando com as diversas estruturas locais, e promovendo a interculturalidade a nível local. Estes 

serviços prestam apoio e informação geral em diversas áreas, tais como, regularização, nacionalidade, 

reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação, entre outras 

questões do quotidiano. O CLAll de Viana do Castelo, nasceu de um protocolo estabelecido entre o 

ACM e a Cáritas Diocesana de Viana do Castelo, em Março de 2003, e o seu funcionamento foi 

financiado, na sua totalidade, através do ACM, desde Março de 2003 até ao final de Março de 2014. 

De Abril de 2014 até ao final de Junho de 2015, para se manter em funcionamento, a Cáritas Diocesana 

candidatou-se ao Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros (FEINPT). Neste 

momento, não havendo outro financiamento, a Cáritas suspendeu o seu funcionamento. Atendendo 

à enorme importância que este serviço representa, e na expectativa de que no ano de 2016 surja novo 

financiamento, a Câmara Municipal de Viana do Castelo propõe-se atribuir, de outubro até dezembro 

do corrente ano, o montante mensal de 210€ à Caritas Diocesana, comparticipando, assim, em 50%, 

os custos, com vista à manutenção deste serviço, num valor total de 630€ (Compromisso Financeiro 
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n.º 2015/4108). (a) Ana Margarida Silva.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita 

proposta. Mais foi deliberado dar conhecimento da presente deliberação ao Alto 

Comissariado para a hnigração. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presentes o Presidente da Camara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, 

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

Figueiredo. (16) CAO's DO CABEDELO DA APPACDM - APOIO EXCECIONAL 

PARA FUNCIONAMENTO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -CAO's DO CABEDELO DA APPACDM -

APOIO EXCECIONAL PARA FUNCIONAMENTO - Como é do conhecimento geral, a Segurança Social 

determinou a cessação dos acordos de cooperação com a APPACDM relativos aos CAO's 1 e 2 do 

Cabedelo, no passado dia 29 de Julho. Esta instituição instaurou, entretanto, duas providências 

cautelares para suspensão de tais decisões, continuando a manter as respostas sociais em 

funcionamento, facto que, sem o apoio da Segurança Social, representa custos bastantes elevados. 

Assim, tendo em consideração quer a imprescindibilidade desta resposta para os seus 31 utentes e 

respetivas famílias, quer o número de postos de trabalho associados e que ascendem a quinze, 

proponho:- Se conceda à APPACDM um apoio financeiro extraordinário, até final deste ano, 

correspondente ao valor mensal que era recebido pela Segurança, no montante total de 57.525,36€, 

Compromisso Financeiro n.2 2015/4107, de acordo com as informações que que se seguem: 

Setembro de 2015 15.256,34€ - 3.500€1 = 11. 756,34€ 

Outubro de 2015 15.256,34€ 

Novembro de 2015 15.256,34€ 

Dezembro de 2015 15.256,34€ 

TOTAL 57.525,36€ 
1Valor co1Tespondente a apoio já deliberado no passado mês de Julho. 

(a) Ana Margarida Silva.". A Vereadora Ilda Figueiredo declarou lamentar a situação a 

que se chegou e considerou inadmissível a posição adotada pelo Instituto da Segurança 



Social. Acrescentou também que concorda inteiramente com a proposta apresentada 

porquanto deve dar-se prioridade à satisfação dos interesses dos utentes e das 

respetivas fanúlias e bem assim dos trabalhadores que prestam serviço nos CAO' s, 

apesar de considerar que a Câmara Municipal está a assumir um encargo financeiro a 

que não está obrigada, e por isso deveria exigir o ressarcimento destas despesas por 

parte do Estado. O Vereador Eduardo Teixeira alertou para o facto de a APPACDM 

poder ter avultadas dívidas à segurança social, segundo informações que correm na 

"praça pública", o que pode criar obstáculos à perceção de quaisquer subsídios do 

Estado ou de autarquias locais, adiantou ainda que a concessão destes subsídios em 

violação da Lei fazem correr os membros do Executivo Municipal que aprovaram a 

proposta em responsabilidade criminal e civil. O Presidente da Câmara declarou 

desconhecer a situação descrita pelo Vereador Eduardo Teixeira, uma vez que tanto 

quanto é do seu conhecimento as dividas ao Instituto da Segurança Social estão a ser 

objeto de um processo de regularização e inclusivamente a APPACDM continua a 

receber comparticipações deste Instituto para o funcionamento destas valências. 

Acrescentou ainda que, e não obstante o que acabou de referir, perante as duvidas 

suscitadas, irá retirar a sua proposta para poder estudar melhor as questões suscitadas. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da 

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

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (17) 

RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO - PROPOSTA DE DECISÃO:- A) -

CONCEIÇÃO BELIZANDA SOUSA ROSÁRIO GOMES:- Pela Vereadora Ana 
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Margarida Silva foi apresentado o parecer que seguidamente se transcreve:- "PARECER -

Ana Margarida Ferreira da Silva, Vereadora da Área dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 8Q, nQ 1, da Portaria n.Q 

209/2014, de 13 de outubro, e na sequência do pedido de rescisão por mútuo acordo de Conceição 

Belizanda Sousa Rosário Gomes, assistente operacional, funções de auxiliar de ação educativa do 

Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, entende emitir Parecer Desfavorável à cessação do 

respetivo contrato de trabalho, pelos seguintes fundamentos:- O artigo 295.Q do Anexo da lei 

35/2014, de 20 de junho determina que o vínculo de emprego público pode cessar por acordo entre 

o trabalhador e o empregador público, observados os seguintes requisitos: a) Comprovada obtenção 

de ganhos de eficiência e a redução permanente de despesa para o empregador público, 

designadamente pela demonstração de que o trabalhador não requer substituição; b) 

Demonstração da existência de disponibilidade orçamental, no ano da cessação, para suportar a 

despesa inerente à compensação a atribuir ao trabalhador. O Município de Viana do Castelo 

encontra-se em processo de constituição de reservas de recrutamento para a função de auxiliar de 

ação educativa, o que evidencia a carência de pessoal nesta função; tem ainda recorrido a recursos 

temporários para colmatar as faltas sentidas, razão pela qual, verificando-se que o Município carece 

atualmente de t rabaihadores na carreira de assistente operacional, estando a decorrer 

procedimentos concursais para a respetiva contratação, constitui uma contradição absolutamente 

inultrapassável rescindir contrato, por mútuo acordo, com trabalhadores dessa mesma carreira, 

assumindo encargos significativos decorrentes da mesma cessação. Acresce ainda a determinação 

do artigo 62Q da lei do Orçamento de Estado para 2015, proibindo o aumento o aumento das 

despesas com pessoal, situação que se verificaria se o ente público aco lhesse o pedido. Em face ao 

exposto, submeto à apreciação e deliberação do Órgão Executivo, o presente pedido de rescisão por 

mútuo acordo subscrito pela trabalhadora Conceição Belizanda Sousa Rosário Gomes, conforme 

previsto no artigo lOQ, nQ 3, da Portaria supra referida. (a) Ana Margarida Silva.". A Câmara 



Municipal deliberou emitir Parecer Desfavorável à cessação do referido contrato de 

trabalho, pelos fundamentos constantes do transcrito parecer. Esta deliberação foi 

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

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

Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. B) - GUI TORRES ARROTEIA:- Pela 

Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentado o parecer que seguidamente se transcreve:

" PARECER- Ana Margarida Ferreira da Silva, Vereadora da Área dos Recursos Humanos 

da Câmara Municipal de Viana do Castelo, no uso da competência que lhe é conferida pelo 

artigo 8º, nº 1, da Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro, e na sequência do pedido de 

rescisão por mútuo acordo de Gui Torres Arroteia, assistente operacional, funções de fiel 

de armazém, entende emitir Parecer Desfavorável à cessação do respetivo contrato de 

trabalho, pelos seguintes fundamentos:- O artigo 295.º do Anexo da Lei nº 35/2014, de 20 

de junho, determina que o vínculo de emprego público pode cessar por acordo entre o 

trabalhador e o empregador público, observados os seguintes requisitos:- a) Comprovada 

obtenção de ganhos de eficiência e a redução permanente de despesa para o empregador 

público, designadamente pela demonstração de que o trabalhador não requer substituição; 

b) Demonstração da existência de disponibilidade orçamental, no ano da cessação, para 

suportar a despesa inerente à compensação a atribuir ao trabalhador. O Município de Viana 

do Castelo encontra-se em processo de constituição de reservas de recrutamento para a 

função de fiel de armazém, o que evidencia a carência de pessoal nesta função, razão pela 

qual, verificando-se que o Município carece atualmente de trabalhadores na carreira de 

assistente operacional, estando a decorrer os procedimentos concursais para a respetiva 

contratação, constitui uma contradição absolutamente inultrapassável rescindir contrato, 
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por mútuo acordo, com trabalhadores dessa mesma carreira, assumindo encargos 

significativos decorrentes da mesma cessação. Acresce ainda a determinação do artigo 62º 

da Lei do Orçamento de Estado para 2015, proibindo o aumento o aumento das despesas 

com pessoal, situação que se verificaria se o ente público acolhesse o pedido. Em face ao 

exposto, submeto à apreciação e deliberação do Órgão Executivo, o presente pedido de 

rescisão por mútuo acordo subscrito pelo trabalhador Gui Torres Arroteia, conforme 

previsto no artigo 102, nº 3, da Portaria supra referida. (a) Ana Margarida Silva.". A Câmara 

Municipal deliberou emitir Parecer Desfavorável à cessação do referido contrato de 

trabalho, pelos fundamentos constantes do transcrito parecer. Esta deliberação foi 

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

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

Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. C) - ZÉLIA AUGUSTA MALHEIRO 

CARVALHO MARTINS:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentado o parecer 

que seguidamente se transcreve:- "PARECER-Ana Margarida Ferreira da Silva, Vereadora 

da Área dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo, no uso da 

competência que lhe é conferida pelo artigo 8º, nº 1, da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 

outubro, e na sequência do pedido de rescisão por mútuo acordo de Zélia Augusta Malheiro 

Carvalho Martins, técnica superior (área de organização e gestão) a exercer funções na 

Secção de Aprovisionamento da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, entende 

emitir Parecer Desfavorável à cessação do respetivo contrato de trabalho, pelos seguintes 

fundamentos:- O artigo 295.º do Anexo da Lei 35/2014, de 20 de junho determina que o 

vínculo de emprego público pode cessar por acordo entre o trabalhador e o empregador 

público, observados os seguintes requisitos:- a) Comprovada obtenção de ganhos de 



eficiência e a redução permanente de despesa para o empregador público, designadamente 

pela demonstração de que o trabalhador não requer substituição; b) Demonstração da 

existência de disponibilidade orçamental, no ano da cessação, para suportar a despesa 

inerente à compensação a atribuir ao trabalhador. Sobre a necessidade de manutenção do 

posto de trabalho ocupado pela requerente para a prossecução das atribuições cometidas 

ao município ou, ao invés, a possibilidade de extinguir o posto de trabalho, há cerca de um 

ano foram providos 2 postos de trabalho na área de organização e gestão, o que indicia a 

carência de trabalhadores na carreira de técnico superior, área de organização e gestão até 

há alguns meses, razão pela qual não se mostra adequada a saída da trabalhadora. O mesmo 

é corroborado pela respetiva dirigente. Acresce ainda a determinação do artigo 622 da Lei 

do Orçamento de Estado para 2015, proibindo o aumento o aumento das despesas com 

pessoal, situação que se verificaria se o ente público acolhesse o pedido. Em face ao 

exposto, submeto à apreciação e deliberação do Órgão Executivo, o presente pedido de 

rescisão por mútuo acordo subscrito pela trabalhadora Zélia Augusta Malheiro Carvalho 

Martins, conforme previsto no artigo 102, n2 3, da Portaria supra referida. (a) Ana Margarida 

Silva.". A Câmara Municipal deliberou emitir Parecer Desfavorável à cessação do 

referido contrato de trabalho, pelos fundamentos constantes do transcrito parecer. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e 

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

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (18) SERVIÇOS 

SOCIAIS DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS RENOVAÇÃO DE 

PROTOCOLO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta de 
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renovação de protocolo que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - Serviços Sociais 

dos Trabalhadores Municipais - Protocolo de Cooperação 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E OS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS 

Entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo, representada pelo seu Presidente, Eng.º José 

Maria Costa, e os Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais, representados pelo 

Presidente da respetiva Direção, Eng.º Carlos Manuel Alves Tavares é celebrado o presente 

protocolo subordinado às seguintes cláusulas e condições: 

Este protocolo visa est abelecer: 

1!! CLÁUSULA 
Objeto 

1. Os termos da colaboração dos Serviços Sociais na concret ização dos programas anuais 

de formação dos funcionários da Câmara Municipal; 

2. As condições de fu ncionamento de um bar de apoio aos serviços municipais; 

3. A utilização do Serviço de Medicina Ocupacional da Câmara Municipal. 

2!! CLÁUSULA 
Obrigações dos Serviços Sociais 

1. Os Serviços Sociais, no âmbito do objeto previsto no n.º 1 da cláusula anterior, obrigam-

se a prestar os seguintes serviços e utilidades: 

a) Disponibilizar, a requisição da Câmara, duas salas da sua sede, sita na Praça D. Maria 

li, nesta cidade de Viana do Castelo, nos dias úteis e no período compreendido entre 

as 8.30 horas e as 18.00 horas; 

b) Apetrechar as referidas salas com o mobiliário indispensável e adequado à realização 

de ações de formação, para turmas de 20 formandos, incluindo meios audiovisuais 

e de projeção de acetatos; 



c) Dar o apoio administrativo e logístico necessário ao normal desenvolvimento das 

ações de formação, nomeadamente, mantendo, pelo menos, urna pessoa, com 

formação e experiência adequadas, durante os períodos de funcionamento das 

referidas ações; 

d) Colaborar na organização e preparação das ações de formação, promovendo os 

contactos com os formandos e formadores e fornecendo todo o material necessário; 

e) Assegurar a limpeza das instalações e a manutenção e bom estado de utilização de 

todo o mobiliário e equipamento, substituindo-o quando necessário; 

2. No âmbito do previsto no n.º 2 do artigo anterior, obrigam-se a: 

a) Manter em funcionamento um bar, no edifício da Câmara Municipal, para serviço de 

todos os trabalhadores municipais, de forma a evitar que estes tenham de se deslocar 

fora do edifício da Câmara; 

b) Equipar o bar com todo o material necessário à prestação dos serviços próprios dos 

estabelecimentos.desse tipo e ter uma _capacidade de aviamento que evite demoras de 

atendimento; 

c) Praticar preços moderados, que deverão ser, sempre, de montante inferior aos 

praticados pelos estabelecimentos congéneres da cidade. 

3i! CLÁUSULA 
Obrigações da Câmara Municipal 

Em contrapartida e retribuição dos serviços prestados, a Câmara Municipal compromete-se a: 

a) Pagar a importância mensal de €2.700,00 (dois mil e setecentos euros), dentro do mês 

imediato àquele a que disser respeito; 

b) Disponibilizar gratuitamente o seu Serviço de Medicina Ocupacional aos 4 

colaboradores dos Serviços Sociais. 

4i! CLÁUSULA 
Validade 

O presente protocolo é válido de 1 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015. 



Si! CLÁUSULA 
Rescisão 
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Qualquer das partes pode rescindir unilateralmente o presente protocolo, mediante 

comunicação escrita à outra parte, quando ocorra qualquer situação de incumprimento 

culposo das obrigações aqui assumidas. 

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da 

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

Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (19) AJUSTE 

DIRETO PARA A ADJUDICAÇÃO DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME 

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

consta a informação e proposta que seguidamente se tr~screvem:- "INFORMAÇÃO - Para 

efeitos do disposto nos nºs 5, 6 e no nº 12 do artigo 75º da Lei do Orçamento de Estado para 2015 

(Lei nº 82-B/14, de 31 de dezembro), e tendo em atenção a informação prestada pela Coordenadora 

Técnica da Secção de Expropriações e Concursos, Maria Olimpia Ribeiro, de 14 de setembro corrente, 

visada pelo Diretor de Departamento de Administração Geral, Dr. Luís Filipe Neiva Marques, no dia 21 

do mesmo mês, e o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 28 do referido mês, relativa à prestação 

de serviços, e, regime de tarega, para apoio aos serviços da Secção de Expropriação e Concursos da 

Câmara Municipal", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 137 / A2/2015). O 

preço base estimado do procedimento é de €44.280,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a 

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

cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 3364 anexa no valor de €3.690,00, com 

IVA incluído. (a) Olimpia Ribeiro.". A Vereadora Ilda Figueiredo declarou discordar da 

solução preconizada nesta proposta, porquanto e como tem sido a sua posição, 

considera que a Câmara Municipal deveria recorrer ao contrato de trabalho e não a 



este género de expedientes. O Vereador Eduardo Teixeira também disse discordar da 

proposta apresentada, mas pelo facto de considerar que se é necessário reforçar o 

pessoal do serviço de expropriações e concursos dever-se-ia recorrer a funcionários 

que estejam subaproveitados ou sejam dispensáveis dos serviços em que se 

encontram, ao invés de recorrer a formas de "outsourcing". A Câmara Municipal 

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

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

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

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

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

(tendo o Presidente exercido, ao abrigo do disposto no artigo 54°, nº 2, da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, voto de qualidade) e dos Vereadores Ana Margarida 

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

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (20) AJUSTE DIRETO 

PARA A ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA 

REALIZAÇÃO DO 4° RALI DE VIANA DO CASTELO 2015" - 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 nºs 5, 6 e no nº 

12 do artigo 752 da Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei nº 82-B/14, de 31 de dezembro), e 

tendo em atenção a informação prestada pelo Gabinete de Apoio à Vereação, Madalena Araújo, em 

17 de set embro corrente e o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 25 do mesmo mês, relativa à 

abertura do procedimento por ajuste direto, para adjudicação da " Prestação de serviços no âmbito 

da realização do 42 Rali de Viana do Castelo 2015", deverá o mesmo ser submetido a reun ião de 
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Câmara (Proc. 136/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €17.698,22, com IVA 

incluído, o qual foi sujeito a redução remuneratória, nos termos do nº 1 do artigo 75º da LOE de 2015, 

tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 3346 anexa. (a) Olimpia Ribe iro.". O 

Vereador Eduardo Teixeira sugeriu que nos próximos eventos desta natureza se 

recorresse a empresas locais em vez de, como neste caso, contratar uma empresa de 

Santo Tirso. 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 presentes o Presidente da Camara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís 

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

Ilda Figueiredo. (21) AJUSTE DIRETO PARA A ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO 

À FAMÍLIA" - 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 n!!s 5, 6 e no n!! 12 do artigo 752 da l ei do Orçamento de Estado para 2015 

(Lei nº 82-B/14, de 31 de dezembro), e tendo em atenção a informação prestada pela Vereadora da 

Educação, Ora. Maria José Guerreiro, no dia 28 de setembro corrente e o despacho do Sr. Presidente 

da Câmara de 28 do mesmo mês, relativa à "Prestação de serviços, em regime de tarefa, para apoio 

ao serviço de atividade de animação e apoio à família" , deverá o mesmo ser submetido a reunião de 

Câmara (Proc. 139/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €18.302,40, com IVA 

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



cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 3379 anexa, no valor de 5.084,00, com 

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

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

com o disposto no nº 5enº12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato por ajuste direto, nos 

termos constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e os Vereadores Ana 

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

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

trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (22) AJUSTE 

DIRETO PARA A ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME 

DE TAREFA- CANTINAS ESCOLARES"- 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 nºs 5, 6 e no nº 12 do artigo 75º da Lei 

do Orçamento de Estado para 2015 (Lei nQ 82-B/14, de 31 de dezembro), e tendo em atenção a 

informação prestada pela Vereadora da Educação, Dra. Maria José Guerreiro, no dia 28 de setembro 

corrente e o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 28 do mesmo mês, relativa à "Prestação de 

serviços, em regime de tarefa, para apoio a refeitórios escolares", deverá o mesmo ser submetido a 

reunião de Câmara (Proc. 138/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €38.848,32, 

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

tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 3375 anexa, no valor de 10.791,20, 

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 
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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 

unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e os Vereadores Ana 

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

e Ilda Figueiredo. (23) RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL - PARECER PRÉVIO:- A Câmara 

Municipal deliberou remeter a apreciação do presente assunto para uma próxima 

reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

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

Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (24) RENOVAÇÃO 

DO CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONTRA TO DE 

AVENÇA, DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DESPORTIVA E 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS 1 - 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 nºs 5, 6 e no n2 12 do artigo 752 da 

Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei n2 82-B/14, de 31 de dezembro), e tendo em atenção a 

informação prestada pelo Chefe de Divisão de Educação, Desporto e Qualidade de Vida, Dr. Sérgio 

Pereiro, relativa à renovação do contrato de prestação de serviços, através de contrato de avença, 

para apoio ao desenvolvimento de atividade desportiva e organização de eventos desportivos - 1, 

deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 215/A2/2014). O preço base estimado do 

procedimento é de €22.140,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, 



tendo em atenção a alínea a) do nº 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e o nº 4 do artigo 75º da 

Lei do Orçamento de Estado para 2015. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento 

orçamental, conforme proposta de cabimento nº 3358 anexa, no valor de €4.612,50, com IVA incluído. 

(a) Olímpia Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 

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

no nº 5enº12 do artigo 75°, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente à renovação do contrato de prestação de serviços, nos termos 

constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por maioria com os 

votos favoráveis do Presidente da Camara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís 

Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e a abstenção da 

Vereadora Ilda Figueiredo que declarou lamentar a situação que está a ser criada, de 

utilização da figura do contrato de prestação de serviços para admissão de pessoal 

que visa a satisfação de necessidades permanentes dos serviços. (25) RENOVAÇÃO 

DO CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONTRA TO DE 

AVENÇA, DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DESPORTIVA E 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS 2 - 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 nºs 5, 6 e no nº 12 do artigo 75º da 

Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei nº 82-B/14, de 31 de dezembro), e tendo em atenção a 

informação prestada pelo Chefe de Divisão de Educação, Desporto e Qualidade de Vida, Dr. Sérgio 

Pereiro, relativa à renovação do contrato de prestação de serviços, através de contrato de avença, 

para apoio ao desenvolvimento de atividade desportiva e organização de eventos desportivos - 2, 

deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 216/A2/2014). O preço base estimado do 
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procedimento é de €22.140,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, 

tendo em atenção a alínea a) do n2 1 da lei n2 75/2013, de 12 de setembro e o n2 4 do artigo 752 da 

lei do Orçamento de Estado para 2015. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento 

orçamental, conforme proposta de cabimento n2 3356 anexa, no valor de €4.612,50, com IVA incluído. 

(a) Olimpia Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 

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

no nº 5enº12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente à renovação do contrato de prestação de serviços, nos termos 

constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por maioria com os 

votos favoráveis do Presidente da Camara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís 

Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e a abstenção da 

Vereadora Ilda Figueiredo que declarou lamentar a situação que está a ser criada, de 

utilização da figura do contrato de prestação de serviços para admissão de pessoal 

que visa a satisfação de necessidades permanentes dos serviços. (26) RENOVAÇÃO 

DO CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONTRA TO DE 

AVENÇA, DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DESPORTIVA E 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS 3 - PARECER PRÉVIO:- Presente o 

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

transcrevem:- "INFORMAÇÃO- Para efeitos do disposto nos n2s 5, 6 e no n2 12 do artigo 752 da Lei 

do Orçamento de Estado para 2015 (Lei n2 82-B/14, de 31 de dezembro), e tendo em atenção a 

informação prestada pelo Chefe de Divisão de Educação, Desporto e Qualidade de Vida, Dr. Sérgio 

Pereira, relativa à renovação do contrato de prestação de serviços, através de contrato de avença, 

para apoio ao desenvolvimento de atividade desportiva e organização de eventos desportivos - 3, 



deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 217/A2/2014). O preço base estimado do 

procedimento é de €22.140,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, 

tendo em atenção a alínea a) do n2 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e o nº 4 do artigo 752 da 

Lei do Orçamento de Estado para 2015. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento 

orçamental, conforme proposta de cabimento nº 3357 anexa, no valor de €4.612,50, com IVA incluído. 

(a) Olimpia Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 

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

no nº 5enº12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 3l de Dezembro, conceder parecer 

favorável relativamente à renovação do contrato de prestação de serviços, nos termos 

constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por maioria com os 

votos favoráveis do Presidente da Camara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís 

Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e a abstenção da 

Vereadora Ilda Figueiredo que declarou lamentar a situação que está a ser criada, de 

utilização da figura do contrato de prestação de serviços para admissão de pessoal 

que visa a satisfação de necessidades permanentes dos serviços. (27) CONCURSO 

PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DE CONTRATO DE SEGUROS - ACIDENTES 

DE TRABALHO E RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - PARECER 

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

seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - Estando próximas as datas de termo dos 

contratos de seguro de acidentes de trabalho e de responsabilidade civi l e não sendo legalmente 

possível a sua renovação, informa-se que deverá ser desencadeado procedimento concursal para 

adjudicação destes seguros, para o que foi elaborado o caderno de encargos anexo, onde estão 

indicadas as condições contratuais e base de licitação. (a) Neiva Marques." . A Câmara Municipal 
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deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209 /2009, 

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

B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente à abertura de 

concurso público para celebração de contrato, nos termos constantes da transcrita 

informação. Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o 

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

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

(28) 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 ord inária quinzenalmente às segundas-feiras pelas 18 

horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Reúne também extraordinariamente, por iniciativa 

do Presidente ou após requerimento de pelo menos um terço dos respetivos membros. 

2. ( ... ) 

( ... ) 

Artigo 22 
Duração das reuniões 

Artigo 32 
Condições de Funcionamento 

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

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

Artigo 42 

Caráter Publico das Reuniões 

( ... ) 

Artigo 5 2 

Período antes da ordem do dia 



( .. . ) 

( .. . ) 

Artigo 6º 

Declarações de Voto 

Artigo 72 

Reunião Ordinária para aprovação do Relatório de Contas 

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

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

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

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

( .. . ) 

( ... ) 

( ... )" 

Informação dos Atos 

Artigo 82 

Artigo 92 

Entrada em Vigor 

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

PROPOSTA DO PSD - quatro votos contra do PS e três 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 Ana Margarida Silva, Luís 

Nobre e Maria José Guerreiro e os votos a favor dos Vereadores Marques Franco, 

Helena Marques e Ilda Figueiredo. (29) 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 04070104 foi reforçada 

para acomodar o apoio financeiro extraordinário à APPACDM relativo aos CAO' s 1 e 
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2 do Cabedelo. A rubrica 080701 foi reforçada para acomodar o protocolo de 

cooperação com a Cooperativa Vianapesca. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESPESA 
MODIFICACOES ORÇAMENTAIS . 

DOTAÇÃO 
INSCRIÇOES/ DIMINUIÇOES/ 

DOTAÇÃO 
ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR 

REFORÇOS ANULAÇÕES 
SEGUINTE 

02 (AMARA MUNICIPAL 

0201 PRESIDENCIA 

01 DESPESAS (OM 0 PESSOAL 

0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 

010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/ PATERNIDADE 5.000,00 1.000,00 º·ºº 6.000,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 

0301 JUROS DA DIVIDA PúBLICA 

030103 Soe. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS I NST. FINANCEIRAS 

03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 427.178,41 0,00 50.000,00 377.178,41 
04 TRANSFERÉNCIAS CORRENTES 

0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

040501 CONTINENTE 

04050102 FREGUESIAS 

0405010208 OUTROS 1.290.089,47 º·ºº 4.000,00 1.286.089,47 
04050108 O UTROS 524.571,00 º·ºº 10.000,00 514.571,00 
08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

080501 (ONTINENTE 

08050102 FREGUESIAS 

0805010201 MELHORAMENTOS 1.056.986,57 0,00 35.000,00 1.021.986,57 
0805010206 VIAÇÃO RURAL 2.151.363,12 30.000,00 º·ºº 2.181.363, 12 
0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 147.250,00 146.000,00 º·ºº 293.250,00 
09 ATIVOS FINANCEIROS 

0908 UNIDADES DE PARTIÓPAÇÃO 

090802 Soe. E QuAsE-SDCIEDADES N Ão FINANCEIRAS- PúBLICAs 2.702.864,00 0,00 141.000,00 2.561.864,00 
0202 DEPARTAMENTO D E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

01 DESPESAS (OM 0 PESSOAL 

0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 

010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 

01010701 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - INDIVIDUAL 30.000,00 0,00 500,00 29.500,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

0602 DIVERSAS 

060203 OUTRAS 

06020305 OUTRAS 16.000,00 3.000,00 º·ºº 19.000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 

0701 INVESTIMENTOS 

070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 114.500,00 1.700,00 º·ºº 116.200,00 
0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, (ULTURA E QUALIDADE DE VIDA 

01 DESPESAS (OM 0 PESSOAL 

0101 REMUNERAÇÕES (ERTAS E PERMANENTES 

010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 

01010701 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - INDIVIDUAL 362.000,00 4.500,00 º·ºº 366.500,00 
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/ PATERNIDADE 32.000,00 1.000,00 º·ºº 33.000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 

010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 52.000,00 10.000,00 0,00 62.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0201 AQUISIÇÃO DE BENS 

020104 LIMPEZA E HIGIENE 18.920,00 3.000,00 0,00 21.920,00 
020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECIONAR 873.000,00 5.000,00 0,00 878.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 137.300,00 14.900,00 0,00 152.200,00 
020210 TRANSPORTES 

02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1.200.000,00 30.000,00 0,00 1.230.000,00 
02021009 OUTROS 81.000,00 10.000,00 0,00 91.000,00 
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 18.000,00 100,00 0,00 18.100,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1.562.718,27 º·ºº 22.000,00 1.540. 718,27 
04 TRANSFERENCIAS (ORRENTES 

0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

040501 (ONTINENTE 

04050102 FREGUESIAS 

0405010205 PESSOAL AUXILIAR 259.250,00 0,00 56.000,00 203.250,00 
04050108 OUTROS 254.480,00 35.000,00 º·ºº 289.480,00 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

04070101 FINS CULTURAIS 554.000,00 10.000,00 º·ºº 564.000,00 



04070102 FINS 0ESPORTIVOS 800.000,00 10.000,00 0,00 810.000,00 
04070104 FINS SOCIAIS 578.500,00 45.000,00 0,00 623.500,00 
07 AQu1s1çAo OE BENS OE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070101 TERRENOS 2.000,00 º·ºº 1.000,00 1.000,00 
070103 ED1Fic1os 
07010305 ESCOLAS 859.976,67 0,00 1.700,00 858.276,67 
070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 
07011002 OUTRO 191.600,00 1.000,00 0,00 192.600,00 

0205 DEPARTAMENTO 06RAS PU6LICAS E CONSERVAÇÃO 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 210.000,00 0,00 25.000,00 185.000,00 
0102 ABONOS VARIÁVEIS Ou EVENTUAIS 
010204 AJUDAS OE Cusro 24.000,00 3.000,00 0,00 27.000,00 
0103 SEGURANÇA SoCIAl 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 
02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO OE BENS 
020112 MATERIAL OE TRANSPORTE- PEÇAS 80.000,00 2.000,00 0,00 82.000,00 
0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 
020214 EsruDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 23.500,00 0,00 500,00 23.000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 790.000,00 0,00 1.500,00 788.500,00 
08 TRANSFERENCIAS OE CAPITAL 
0801 SoCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 
080101 PÚBLICAS 
08010102 OUTRAS 700.000,00 0,00 28.000,00 672.000,00 

18.lS0.047,51 376.200,00 376.200,00 18.150.047,51 

197.500,00 169.500,00 
178.700,00 206.700,00 

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

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

Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Marques Franco e Helena Marques. (30) 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- O Presidente da Camara informou que não havia 

quaisquer despachos que devessem ser submetidos a ratificação. (31) 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 abordou os seguintes assuntos:- 1. PORTO DE MAR - Alertou para 

a situação caótica decorrente do trânsito dos camiões da Enercon de e para o Porto de 

Mar a partir da rotunda do Cais Novo, uma vez que estes camiões não se podem 

cruzar e condicionam o trânsito em toda a artéria. 2. Obra da Praia do Cabedelo -

Referiu que na última preia-mar de águas vivas não verificou que houvesse inundação 

das áreas recentemente beneficiadas mas chamou a atenção para a necessidade de 
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mudar o atual cais do ferry boat para a antiga fábrica da cal. 3. Parques de 

Estacionamento - Sugeriu que se realizassem inspeções á concentração de gases nos 

parques subterrâneos, pois com exceção do Campo d' Agonia todos os restantes lhe 

parece que não estão dentro das normas regulamentares. (32) APROVAÇÃO DA 

ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 

de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo 

Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e os Vereadores Ana 

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

e Ilda Figueiredo. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas 

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

presente acta. 


