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ACTAl°25 ~ 
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 7 

DE DEZEMBRO DE 2016:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos sete dias do mês de Dezembro do ano dois 

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

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

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

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

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

Franco, 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 dezoito 

horas e trinta minutos registando-se a falta da Vereadora Helena Cristina Mendes 

Marques. PERÍODO DE ANfES DA ORDEM DO DIA:- O Presidente da Camara solicitou 

aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscrever-se para usar da 

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a informação 

que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 25 de Novembro, realizou - se, 

integrada no Novembro branco, a Marcha pela Eliminação da Violência Contra a Mulher que percorreu 

diversas artérias da cidade. Neste dia, a cidade de Viana do Castelo, recebeu pelo terceiro ano 



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

ambiental do município em prol do desenvolvimento sustentável, atribuída pela Associação Bandeira 

Azul da Europa. No dia 27 de Novembro, o Presidente da Câmara esteve presente na Sessão Solene 

Comemorativa dos 80 anos Casa do Povo de Vila Nova de Anha e na inauguração da quarta fase das 

obras do Centro Hípico da ACATE-Associação Cultural de Apoio à Tauromaquia e Equitação. A Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, em parceria com o Estação Viana Shopping e a Xlife, promove, pelo 

terceiro ano consecutivo, a iniciativa "Prendão Solidário", uma campanha de angariação de 

brinquedos - novos ou como novos - para crianças até aos 14 anos. A campanha decorre até 17 de 

Dezembro e visa angariar brinquedos para 434 crianças identificadas pelas Juntas de Freguesia do 

concelho. No dia 28 de Novembro, o presidente da Câmara esteve presente na sessão de 

apresentação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos (Biénio 2017 -

2018), que decorreu na ULSAM, com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. No dia 

29 de Novembro, o Presidente da Câmara Municipal participou, em Bruxelas European Tourism Day 

2016, promovido pela Comissão Europeia e Comité das Regiões. No 1 de dezembro, assinalou - se o 

dia da Restauração da Independência, com um desfile de bandas de música na Praça da República, 

com a presença do Presidente da Câmara Municipal. Esta sessão contou com uma arruada pelo centro 

histórico pelo grupo de bombos da Casa dos Rapazes, seguindo-se a atuação da Banda Escuteiros de 

Barroselas e d a Banda Filarmónica do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha. No dia 2 de 

dezembro a EDP Distribuição e a Câmara Municipal de Viana do Castelo assinaram um protocolo 

relativo à revisão do Anexo 1 do Contrato de Concessão das Redes em Baixa Tensão, que possibilitará 

a expansão e remodelação da Iluminação Pública utilizando a nova tecnologia LED. A EDP Distribuição 

colocou igualmente em exploração cinco novos postos de transformação nas freguesias de Alvarães, 

Meadela, Portela Susã e Vila Fria. Também no dia 2 de dezembro, o Presidente da Câmara Municipal, 

esteve presente na sessão de abertura 100% Alto Minho, mostra de produtos endógenos patente no 
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centro cultural de Viana do Castelo até 4 de Dezembro. Nesta sessão foram nomeados os novos 

embaixadores da marca 100% Alto Minho. No dia 3 de dezembro, decorreu no Centro de Remo o 

Simpósio Internacional de Náutica, subordinado ao tema "Da Formação ao Alto Rendimento", 

iniciativa organizada pela Escola Superior de Desporto e Lazer e da Câmara Municipal. Decorreu, 

também, na Pousada de Santa Luzia a apresentação do Livro" AÇOR - O CÃO DE VENTURA TERRA e a 

abertura da Exposição de Maquetes da Cenografia de José Rodrigues, no Museu do Traje. Também, 

neste dia o Presidente da Câmara e a Vereadora da Cultura estiveram presentes na sessão 

comemorativa dos 40º Anos do Grupo Folclórico de Viana do Castelo e no concerto "Sons do 

Caminho", integrada na candidatura de promoção do Caminho Português da Costa, na igreja de 

castelo do Neiva. No dia 6 de Dezembro, o Presidente da Câmara e a Vereadora da Educação 

receberam no Salão Nobre cerca de 80 alunos de mais de uma dezena de nacionalidades que se 

encontram no IPVC, no âmbito do projeto Erasmus. Na noite de 6 de dezembro realizou-se a abertura 

da exposição comemorativa dos 25 anos do CDV e a estreia da peça " Bodas de Sangue" no Teatro 

Municipal Sá de Miranda. No dia 7 de Dezembro, o Presidente da Câmara esteve presente na 

inauguração da sede da Fundação da Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste. (a) José Maria Costa.". 

INTERVENÇÃO DO VEREADOR MARQUE.5 FRANCO:- O Vereador Marques Franco 

apresentou o requerimento que seguidamente se transcreve:- " Com base no Decreto-Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, artigo 33 nº 1 p) tem sido anualmente enviados os seguintes 

montantes à Camara dos Solicitadores - Concelho Regional Norte. Ano 2012 - 404.40€; Ano 

2013 - 378,88€; Ano 2014 - 378,88€; Ano 2015 - 373,00€, segundo Relatório de Atividades 

e Prestações de Contas. Atendendo a que existem outros funcionários cujo exercício da 

atividade nesta Camara Municipal implica o pagamento de quotas às respetivas Ordens, 

solicita-se que seja dado, com base na mesma legislação, tratamento idêntico. (a) Marques 



Franco.". INTERVENÇÃODOVEREADOREDUARDOTEIXEIRA:-OVereadorEduardo 

Teixeira abordou os seguintes assuntos:- 1. INFORMAÇÕES VÁRIAS - Reclamou pelo 

facto de ainda não lhe ter sido prestada a informação relativa a todas as concessões e 

arrendamentos de que a Câmara Municipal é parte. 2. PROCESSOS JUDICIAIS - Solicitou 

informação sobre todos os processos pendentes no TAF de Braga, relativos a concursos 

públicos de empreitadas, designadamente em quantos se verificou a mesma deficiência 

que levou o tribunal a anular os concursos e qual o ponto da situação de cada um. 3. 

PRENDÃO SOLIDÁRIO - Criticou o facto de, este ano, o prendão solidário ter sido 

colocado junto ao Centro Comercial Estação Shopping e não no Centro Histórico de 

Viana de forma a auxiliar o comércio tradicional. A Vereadora Ana Margarida 

respondeu que esta iniciativa não se destina a dinamizar o Centro Histórico mas sim a 

obter o maior número de contributos possíveis para as crianças necessitadas. 

INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo 

abordou os seguintes assuntos:- 1. REQUERIMENTOS - Relembrou novamente que 

apresentou já vários requerimentos escritos que ainda não obtiveram qualquer resposta 

do Sr. Presidente. 2. PISCINA MUNICIPAL DO ATLANTICO - Referiu que vários 

utilizadores da Piscina Municipal do Atlântico lhe deram nota de que a televisão se 

encontra avariada, devendo ser arranjada o que era muito útil para os pais enquanto 

aguardam pela saída dos filhos. 3. PROCESSOS JUDICIAIS - Solicitou a informação sobre 

aqueles processos judiciais de maior importância, designadamente o que diz respeito à 

Praça da Liberdade, cujo ponto de situação já não é feito há muito tempo. 
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APRESENTAÇAO DE VEREADORA:- Quando os trabalhos iam neste ponto 

apresentou-se a Vereadora Helena Marques. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de 

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

(01) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:- A) - ACTA DA 

REUNIAO DE 13 DE OUTUBRO DE 2016:- A Câmara Municipal, em cumprimento 

do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.0 75/ 2013, de 12 de Setembro, e sem 

prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a ata da 

reunião de 13 de Outubro, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pela 

Secretária da referida reunião. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos 

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

Silva, Luís Nobre, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo 

e a abstenção da Vereadora Maria José Guerreiro por não ter participado da reunião. B) 

-ACTA DA REUNIAO DE 31 DE OUTUBRO DE 2016:- ACâmaraMunicipal,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 31 de Outubro findo, pelo que irá ser assinada pelo 

Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação foi tomada 

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

C)-ACTA DA REUNIAO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016:- A Câmara Municipal, 

em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de 

Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou 



aprovar a ata da reunião de 10 de Novembro findo, pelo que irá ser assinada pelo 

Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação foi tomada 

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

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

Franco, Helena Marques e a abstenção do Vereadores Vítor Lemos e Ilda Figueiredo 

por não terem participado na referida reunião. D) - ACTA DA REUNIAO DE 24 DE 

NOVEMBRO DE 2016:- A Câmara Municipal, e m cumprimento do disposto no 

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

prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 24 de 

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

da referida reunião. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis 

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

Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo e a 

abstenção do Vereador Eduardo Teixeira, por não ter participado na referida reunião. 

AUSENCIA DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se o 

Vereador Eduardo Teixeira. (02) EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA O ANO 

DE 2017:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a informação elaborada pelo 

Chefe da Divisão Financeira, acerca da apreciação das propostas apresentadas por várias 

Instituições Bancárias, e que seguidamente se transcreve:- "EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

PARA O ANO 2017, NO VALOR DE 2.600.000,00 € - Para levar a efeito o presente concurso, foram 



Quinta-Feira, 7 de Dezembro de 2016 

-4.-

convidadas dez instituições financeiras a apresentarem propostas. Das 

apresentaram propostas as seguintes: 

EMPRESA TAXA JURO Limite Inferior Indexante Comissões 

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

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

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

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

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

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

Milleniumbcp Euribor 6 Meses+ O, 75% Sem limite Isento 

Banco BIC Proposta excluída (entrega fora de prazo) 

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

EURIBOR 6 meses, acrescidas de um SPREAD. 2. Quatro bancos apresentam como valor mínimo da 

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

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

proposta a mais favorável. (a) Alberto Rego". A Câmara Municipal deliberou, no uso da 

autorização concedida, nos termos da alínea f) do n.0 1 do artº 25° da Lei n.0 75/ 2013, de 

12 de Setembro, pela Assembleia Municipal, em sua sessão do passado dia 18 de 

Novembro findo, incluída no ponto relativo à aprovação das Opções do Plano e 

Orçamento para o ano 2017, e ao abrigo do disposto no nº 7 do artigo 38°, e n.0 1 do artigo 

39°,da Lei n.0 2/2007, de 15 de Janeiro, conjugado com o artº 5° do Decreto-Lei n.0 258/79, 

de 28 de Julho, adjudicar o empréstimo de curto prazo, no valor de 2.600.000,00€ (dois 

milhões e seiscentos mil euros), ao Crédito Agrícora, com um Euribor a 6 meses+0,49% 

e nos demais termos e condições por esta entidade propostos. Esta deliberação foi 

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

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

Helena Marques e Ilda Figueiredo. REGRESSO DE VEREADOR:- Quando os 



trabalhos iam neste ponto regressou o Vereador Eduardo Teixeira. (03) CONTRATO 

DE COMODATO DE BEM IMÓVEL - SPORT CLUBE VIANENSE:- Pelo Presidente 

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

"CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL, A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO E O SPORT CLUBE VIANENSE 

PRIMEIRO OUTORGANTE: - JOSÉ MARIA CUNHA COSTA, casado, natural de Moçambique, residente 

na Calçada de Valverde, fração S8, da freguesia de Santa Maria Maior, deste concelho, na qualidade 

de Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e, nesta qualidade, em representação do 

Município de Viana do Castelo, nos termos do disposto na alínea u) do nº. 1 do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e na alínea f), nº. 2 do artigo 35º. do mesmo Diploma; 

SEGUNDO OUTORGANTE: RUI PEDRO RODRIGUES PALMA DA SILVA, residente na Rua Grupo 

Folclórico das Lavradeiras da Meadela, lote 13/14, esquerdo, Meadela, com o número de identificação 

de titular do cartão de cidadão 7696394, contribuinte fiscal número 182799310, que outorga na 

qualidade de Presidente da direção do Sport Clube Vianense, conforme estatutos do clube e ata de 

tomada de posse de 22 de Outubro de 2015 e ata da direção nº 55. 

É celebrado e reciprocamente aceite, um contrato de comodato que se rege pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA 
O Município de Viana do Castelo é dono e legítimo possuidor de um prédio com a área de trezentos e 

sessenta e três vírgula cinquenta metros quadros, composto por rés-do-chão, 1º e 2º andares e águas 

furtadas, sito na Rua Manuel Espregueira, n.º 108, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Viana do Castelo sob o número 755/19940617 e inscrito na matriz predial urbana da União de 

Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, sob o artigo 84, com o 

valor patrimonial de cento e sete mil quinhentos e vinte euros. 

SEGUNDA 
Pelo presente contrato, o primeiro outorgante cede ao segundo outorgante, em regime de comodato, 

o bem imóvel identificado na cláusula anterior, pelo prazo de 40 anos renovável por períodos 

sucessivos de 10 anos. 

TERCEIRA 
A cedência tem como fim exclusivo a manutenção e funcionamento da sede e áreas sociais do Sport 

Clube Vianense e ainda as modalidades de Danças Desportivas e de Salão já existentes e outras 

eventualmente a criar, como o Ténis de Mesa. 
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§ Único - Em caso algum, o segundo outorgante poderá ceder ou sublocar, por qualquer título, a 

totalidade ou parte do prédio objeto deste contrato sem a prévia autorização do primeiro 

outorgante, ressalvando-se os contratos, já em funcionamento, de exploração de bar no rés

do-chão e no primeiro andar, cujas rendas continuarão a ser recebidas pelo Sport Clube 

Vianense como apoio à atividade de formação desportiva do Clube. 

QUARTA 
O Segundo Outorgante poderá realizar obras para a adaptação, refuncionalização e/ou manutenção 

das instalações para o fim a que se destinam, desde que autorizada previamente pelo Primeiro 

Outorgante, sem prejuízo de, se for o caso, requerer, a expensas suas, o licenciamento dos respetivos 

projetos e obras; 

QUINTA 
Durante a vigência do presente contrato o Segundo Outorgante tem a obrigação de guardar e 

conservar o imóvel, não fazendo dele uso imprudente, nem o utilizando para outros fins que não os 

que são objeto deste contrato e, restituí-lo, logo que o Primeiro Outorgante o exija, em caso de 

rescisão unilateral, e no termo do prazo contratual ou das suas renovações. 

SEXTA 
O contrato de seguro das instalações será da responsabilidade do primeiro outorgante, ficando a 

cargo do segundo outorgante os contratos de seguros referentes às atividades exercidas bem como 

os referentes à exploração dos espaços sublocados. 

SÉTIMA 
A denúncia do contrato para o termo do prazo ou para o termo de qualquer das suas prorrogações 

será feita através de carta registada, enviada com seis meses de antecedência. 

OITAVA 
Ao Primeiro Outorgante assiste a faculdade de resolver o presente contrato, caso 

1. O Segundo Outorgante utilize as instalações para outros fins dos descritos no presente contrato e 

não exiba níveis de atividade compatíveis com as obrigações constantes dos estatutos e da 

responsabilidade contraída com o Primeiro Outorgante e Munícipes; 

2. A cedência caduca, automaticamente, com a declaração de insolvência ou extinção do Segundo 

Outorgante, independentemente dos atos de liquidação de património a que houver lugar. 

NONA 
Será da responsabilidade do Segundo Outorgante o pagamento de todas as despesas correntes 

relativas ao uso do imóvel, nomeadamente as relacionadas com o consumo de água, eletricidade, 

telefone, internet, limpeza, pinturas, obtenção de quaisquer licenças e outras que possam ocorrer 

durante a vigência deste contrato; 

DÉCIMA 
No fim do contrato, o imóvel deve ser restituído ao Município no estado de conservação em que foi 

entregue salvo as deteriorações inerentes a um uso normal. 

Revertem para a posse do Município quaisquer obras ou benfeitorias que o Segundo Outorgante 
efetue no referido prédio, sem que se mostre devida qualquer indemnização ou contrapartida. 



DÉCIMA PRIMEIRA 
Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato, observar-se-á o disposto 

no artigo 1129º. e seguintes do Código Civil. 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ambos valendo como originais, os quais vão ser 

assinados pelas partes, sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 

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

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

em efetividade de funções. (04) REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 18 DE 

JUNHO DE 2010- CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA O NÚCLEO DE 

S. ROMÃO DO NEIVA DA CRUZ VERMELHA:- Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - REVOGAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 18 DE JUNHO DE 2010 - CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA O NÚCLEO DE S. ROMÃO 

DO NEIVA DA CRUZ VERMELHA - Em 18 de Junho de 2010 foi deliberada a cedência ao Núcleo de S. 

Romão do Neiva da Cruz Vermelha de uma parcela de terreno com a área de 2.500 m2
, na Zona 

Industrial do Neiva, Fase 1 em regime de direito de superfície pelo prazo de 30 anos, podendo este ser 

renovável, para a construção das suas instalações, enquanto se mantiver o destino e a função da 

construção - instalação do Núcleo e de todas as suas valências com o objetivo de qualificar a prestação 

de apoio e socorro às populações. Uma vez que não foi possível concretizar a deliberação de 18 de 

Junho de 2010 porque os condicionalismos que justificavam a deliberação entretanto se alteraram, 

venho propor a revogação desta deliberação na qual era prevista a constituição do direito de 

superfície da parcela de terreno para possibilitar a construção das instalações do Núcleo de S. Romão 

do Neiva da Cruz Vermelha. (a) José Maria Costa." . A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

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

totalidade de membros em efetividade de funções. (05) CONTRA TO DE COMODATO 
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DE BEM IMÓVEL -

)/ 
CENTRO HUMANITÁRIO DO ALTO ~NHO DA CRUZ 

VERMELHA PORTUGUESA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta 

de contrato de comodato que seguidamente se transcreve:-

"CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL, A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO E O CENTRO HUMANITÁRIO DO ALTO 

MINHO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

PRIMEIRO OUTORGANTE: - José Maria da Cunha Costa, casado, natural de Moçambique, residente 

na Calçada de Valverde, fração S8, da freguesia de Santa Maria Maior, deste concelho, na qualidade 

de Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e, nesta qualidade, em representação do 

Município de Viana do Castelo, nos termos do disposto na alínea u) do nº. 1 do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e na alínea f), n2. 2 do artigo 35º. do mesmo Diploma; 

SEGUNDO OUTORGANTE: Hernâni José Fernandes Bezerra, residente na Rua Artur Castro 34 2º Esq., 

4900-592 Viana do Castelo, com o número de identificação de titular do cartão de cidadão 11464468 

válido até 6/11/2021, contribuinte fiscal número 217164587, que outorga na qualidade de Director 

do Centro Humanitário do Alto Minho, com poderes para o acto conforme credencial conferindo 

poderes de representação emitida pelo Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, nos 

termos do art.º 13º nº 2 alínea 1) do Decreto-Lei nº 281/2007, de 7 de Agosto. 

É celebrado e reciprocamente aceite, um contrato de comodato que se rege pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA 
O Município de Viana do Castelo é dono e legítimo possuidor de um prédio composto por casa de 

habitação de rés-do-chão, 1º andar, sótão e logradouro, sito em Pedreira, na Rua do Moreira, nº 3, da 

freguesia de S. Romão do Neiva, concelho de Viana do Castelo, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Viana do Castelo sob o nº 1664-Neiva, inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o 

artigo 475º, licença de utilização nº 72/83 de 12 de Setembro e com o certificado de desempenho 

energético nº SCE87030119 válido até 21/07 /2024. 

SEGUNDA 
Pelo presente contrato, o primeiro outorgante cede ao segundo outorgante, em regime de comodato, 

o bem imóvel identificado na cláusula anterior, pelo prazo de 40 anos renovável por períodos 

sucessivos de 10 anos. 

TERCEIRA 
A cedência tem como fim exclusivo a instalação da Estrutura Operacional de Emergência do Neiva do 

Centro Humanitário Do Alto Minho da Cruz Vermelha Portuguesa, para o apoio à população de Viana 



do Castelo e o desenvolvimento de actividades de caracter social e de interesse público, que se 

inserem no âmbito de actuação da SEGUNDA OUTORGANTE. 

QUARTA 
O Segundo Outorgante poderá realizar as obras de adaptação e refuncionalização das instalações para 

o fim a que se destinam, desde que autorizada previamente pelo Primeiro Outorgante, sem prejuízo 

de, se for o caso, requerer, a expensas suas, o licenciamento dos respetivos projetos e obras; 

QUINTA 
Durante a vigência do presente contrato o Segundo Outorgante tem a obrigação de guardar e 

conservar o imóvel, não fazendo dele uso imprudente, nem o utilizando para outros fins que não os 

que são objeto deste contrato e, restituí-lo, logo que o Primeiro Outorgante o exija, em caso de 

rescisão unilateral, e no termo do prazo contratual ou das suas renovações. 

SEXTA 
A denúncia do contrato para o termo do prazo ou para o termo de qualquer das suas prorrogações 

será feita através de carta registada, enviada com três meses de antecedência. 

SÉTIMA 
Ao Primeiro Outorgante assiste a faculdade de resolver o presente contrato, caso: 

1. O Segundo Outorgante utilize as instalações para outros fins que não sedear os seus serviços e 

parquear a frota de ambulâncias e veículos de apoio com condições adequadas, criar novas 

valências de apoio e potenciar a rentabilização das suas atividades. 

2. A cedência caduca, automaticamente, com a declaração de insolvência ou extinção do Segundo 

Outorgante, independentemente dos atos de liquidação de património a que houver lugar. 

OITAVA 
Será da responsabilidade do Segundo Outorgante o pagamento de todas as despesas correntes 

relativas ao uso do imóvel, nomeadamente as relacionadas com o consumo de água, eletricidade, 

telefone, internet, limpeza, pinturas, obtenção de quaisquer licenças e outras que possam ocorrer 

durante a vigência deste contrato; 

NONA 
No fim do contrato, o imóvel deve ser restituído ao Município no estado de conservação em que foi 

entregue salvo as deteriorações inerentes a um uso normal. 

Revertem para a posse do Município quaisquer obras ou benfeitorias que o Segundo Outorgante 

efetue no referido prédio, sem que se mostre devida qualquer indemnização ou contrapartida. 

DÉCIMA 
1- As partes procurarão resolver por via negocial e de boa-fé as questões que possam surgir da 

execução ou da interpretação do presente contrato. 

2- A resolução de todos os litígios decorrentes da sua interpretação e execução será submetida aos 

tribunais da comarca de Viana do Castelo com expressa renúncia a qualquer outro foro. 
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DÉCIMA PRIMEIRA 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato, observar-se-á o disposto 

no artigo 1129º. e seguintes do Código Civil. 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ambos valendo como originais, os quais vão ser 

assinados pelas partes, sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 

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

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

em efetividade de funções. (06) RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 5 DE 

AGOSTO DE 2013 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - CONSTRUÇÃO DAS 

NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

DE NEIVA - ZONA INDUSTRIAL DO NEIVA:- Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - RETIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 5 DE AGOSTO DE 2013 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - CONSTRUÇÃO DAS NOVAS 

INSTALAÇÕES DA DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DE NEIVA- ZONA INDUSTRIAL DO NEIVA -

Em 5 de Agosto de 2013 foi deliberada, através da celebração de protocolo de colaboração, a 

atribuição à Delegação de S. Romão do Neiva da Cruz Vermelha de um subsídio no valor de 70.000 € 

para a construção de novas instalações em terreno sito na Zona Industrial do Neiva na Zona Industrial 

do Neiva. A deliberação de 5 de Agosto de 2013 não se concretizou, porque os condicionalismos que 

justificavam se alteraram, e não querendo, o agora Centro Humanitário Do Alto Minho da Cruz 

Vermelha Portuguesa, realizar a construção das suas instalações na Zona Industrial do Neiva, mas sim 

adaptar e refuncionalizar o prédio urbano, também sito em S. Romão do Neiva, comodatado pela 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, venho propor a retificação desta deliberação, passando o 

subsídio atribuído a ter o objetivo de apoiar as obras de adaptação e refuncionalização do prédio 

urbano para a instalação da Estrutura Operacional de Emergência do Neiva do Centro Humanitário do 

Alto Minho da Cruz Vermelha Portuguesa. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou 



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

presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (07) PROMOÇÃO DE 

EVENTOS EMPRESARIAIS E DA REGIÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À CEVAL:-

Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - PROMOÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAIS E DA REGIÃO - APOIO À CEVAL - A 

CEVAL- Confederação Empresarial do Alto Minho, com o apoio do Município de Viana do Castelo, tem 

vindo a organizar e dinamizar um conjunto de iniciativas de promoção da região, das atividades 

empresariais, dos produtos endógenos, nomeadamente através de encontros e mostras. Uma destas 

iniciativas, a realizar no Centro Cultural de Viana do Castelo, é a 2ª Mostra 100% Alto Minho, evento 

com o intuito de agregar e promover os recursos endógenos do Alto Minho, essencialmente os 

recursos naturais, os produtos tradicionais locais, as micro e pequenas empresas de matriz regional, 

assim como a consolidação da rede parceiros envolvidos na iniciativa, contribuindo, por essa via, para 

o incremento da economia de base regional. Assim, dada a importância destas ações para a economia, 

as empresas e para a dinamização e divulgação da região, venho propor que seja atribuído um subsídio 

à CEVAL no montante de 2.500,00( (Compromisso nº 4583), para apoio à realização destas iniciativas. 

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

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

efetividade de funções. (08) QUADRA NATALÍCIA - PROGRAMAÇÃO DE 

ANIMAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE NATAL:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - Quadra 

Natalícia - Programação de animação e Iluminação de Natal - A quadra natalícia constitui 

um momento privilegiado para a actividade do Centro Histórico e do Comércio Tradicional que a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo apoia e, promove a animação e a iluminação adequadas à 
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mesma. A promoção da gastronomia e dos produtos endógenos, através de 7.iras de Natal, a 

realização de concertos e de sessões de teatro, nos vários equipamentos culturais da cidade, o 

embelezamento das principais ruas do Centro Histórico com decorações natalícias, a dinamização de 

oficinas temáticas para os vários públicos assim como actividades específicas para crianças são 

algumas das estratégias adaptadas para aumentar essa atractividade. Deste modo, para além de um 

vasto programa de actividades, que decorrem de 1 de Dezembro a 8 de Janeiro, propomos que seja 

autorizada a transferência de 20.000€ (Cabimento nº 4594/2016), para a VianaFestas, associação 

promotora das festas da cidade e também responsável pelas iluminações das ruas da cidade, a fim de 

custear a iluminação de Natal. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou 

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

presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (09) JORNADAS 

CULTURAIS DA N-COOLTURA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA DE 

FREGUESIA DE VILA DE PUNHE:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA - JORNADAS 

CULTURAIS DA N-COOLTURA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE - As 

freguesias de Barroselas e Carvoeiro, Vila de Punhe e Mujães organizaram no último trimestre de 2016 

a 3ª edição das Jornadas Culturais N-Cooltura, iniciativa de âmbito cultural que tem como objectivo a 

preservação e promoção do património cultura l e natural, subordinada ao tema "Património local : 

Valorizar heranças e salvaguardar gerações". Nesta edição assumiram particular relevância várias 

comunicações sobre os povoados castrejos e a projeção de um filme sobre o Auto de Floripes. Para 

além dos apoios da Casa dos Nichos, núcleo museológico municipal e do Centro de Monitorização e 

Interpretação Ambiental, propomos um apoio de 900€ (Nº de compromisso: 5502), a atribuir à Junta 

de Freguesia de Vila de Punhe. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou 

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



presente a totalidade de membros em efetividade de funções. ( 1 O) REVERSÃO DE 

BILHETEIRA - FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA - ESPETÁCULO NO TEATRO SÁ 

DE MIRANDA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA COM O NIF: 

504740830 - Espetáculo de Música Clássica da Fundação Átrio da Música FAM de Viana do 

Castelo 1 Teatro Municipal Sá de Miranda - 20 de novembro - Concerto para as famílias -

Concerto de Música no Teatro Municipal Sá de Miranda e contou com 357 espectadores, 

sendo que 216 pagaram ingresso de 3€ e 141 convites. A receita deste concerto foi de 648€ e já foi 

depositada na tesouraria do Município de Viana do Castelo, através das guias 11371 (585€) e 11369 

(63€). Total de 648€ tendo o compromisso financeiro nº. 5465. Pelo exposto, o Município de Viana do 

Castelo fará reverter a receita da bilheteira, total de 648€, para a referida Fundação Átrio da Música 

com o nif: 504740830, após a retenção do IVA. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal 

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

estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. ( 11 ) 

CAMPEONATO DO MUNDO DE VOLEIBOL - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- CAMPEONATO DO 

MUNDO DE VOLEIBOL-ATRIBUIÇÃO DE APOIO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL- o desporto tem um papel 

determinante como meio de promoção e de qualificação das sociedades modernas, por via da sua 

essencial contribuição para os fatores de desenvolvimento das condições de saúde, bem-estar da 

comunidade, na divulgação turística da região, contributo socioeconómico da cidade. A Autarquia 

releva a promoção de eventos desportivos de voleibol, assumindo uma parceria com a Federação 

Portuguesa de Voleibol, para a realização de duas Poules para o Apuramento para o Campeonato do 
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Mundo de Sub-20 Femininos e Sub-21 Masculinos, na modalidade de voleibol, entre os dias 6 a 8 de 

janeiro de 2017, onde participarão as seleções da Áustria, Bélgica, Holanda, Polónia, Portugal e Sérvia, 

e que será difundido internacionalmente. Assim, proponho que se atribua à Federação Portuguesa de 

Voleibol, um apoio no valor de 20.000€ (vinte mil euros), cabimento nº 4.584, compromisso a assumir 

em 2017, para a sua concretização. (a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar 

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

totalidade de membros em efetividade de funções. (12) TAÇA CERS DE HÓQUEI EM 

PATINS - APOIO À PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE VIANA:-

Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - TAÇA CERS DE HÓQUEI PATINS-APOIO À PARTICIAPÇÃO 

DA ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE VIANA - A Associação Juventude de Viana, conquistou o 

direito de participar na Taça CERS, na época 2016/2017, pelo que terá de fazer várias deslocações ao 

estrangeiro. Esta participação que muito honra a cidade de Viana do Castelo e faz a sua promoção em 

vários países da Europa, levando assim o nome da cidade a várias cidades europeias. Dado o elevado 

custo, propõe-se a atribu ição de um apoio de 15.000€ (quinze mil euros) cabimento n2 4.585, 

compromisso a assumir em 2017, à Associação Juventude de Viana, para fazer face às despesas com 

a inscrição, deslocação e estadia. (a) Vítor Lemos." . O Vereador Eduardo Teixeira propôs uma 

alteração à presente proposta, no sentido de ser contemplado um prémio de mérito 

caso a Juventude de Viana passe á fase seguinte da taça CERS atribuindo-lhe por cada 

fase seguinte a importância de sete a dez mil euros. O Vereador Vítor Lemos 

esclareceu que esta situação já está previs ta e que se isso vier a acontecer apresentará 

a competente proposta ao Executivo. A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

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



totalidade de membros em efetividade de funções. ( 13) CONCESSÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DA ÁREA URBANA 

E FREGUESIAS LIMÍTROFES - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE FREQUÊNCIAS:-

Pelo Vereador Luis Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- li CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DA ÁREA 

URBANA E FREGUESIAS LIMÍTROFES - Tendo em consideração os valores apresentados pela concessionária 

decorrentes da entrada em serviço da Concessão e da aplicação do preconizado no ponto 1.5 do Caderno de 

Encargos, e no sentido de se garantir a sustentabilidade do serviço, verifica-se a necessidade de se proceder a 

ajustamentos da oferta por forma a existir um equilíbrio entre a oferta e a procura. Neste contexto, e ao abrigo 

do ponto 1.9 do Caderno de Encargos, propõem-se as alterações seguintes no que diz respeito a número mínimo 

de carreiras a executar nos diferentes circuitos: 

1. Viana - Vila Nova de Anha 

1.1. Dias úteis 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.30 às 
12.30 horas 14.30 horas 20.00 horas 

V. N. Anha - Viana 5 1 2 
Viana - V. N. Anha 3 1 4 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

1.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

V. N. Anha - Viana 1 (a) -- 1 (b) 
Viana - V. N. Anha 1 1 1 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 14.00 às 15.00 horas; 

(c) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

1.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

V. N. Anha - Viana 1 (a) -- 1 (b) 
Viana - V. N. Anha 1 (a) 1 (1) 1 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 14.00 às 15.00 horas; 

(c) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--

1 (a) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--

1 (c) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

1 (c) 
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2. Viana - Vila Fria 

2.1. Dias úteis 

Vila Fria - Viana 

Viana - Vila Fria 

Das 7.00 às 
12.30 horas 

4 

3 

Das 12.30 às Das 14.30 às 
14.30 horas 20.00 horas 

2 2 

2 4 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

2.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 

12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

Vila Fria - Viana 1 (a) -- 1 (b) 

Viana - Vila Fria 1 (a) 1 1 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 14.00 às 15.00 horas; 

(c) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

2.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 

12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

V. N. Anha - Viana 1 (a) -- 1 (b) 

Viana - V. N. Anha 1 (a) 1 1 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 14.00 às 15.00 horas; 

(c) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

3. Viana - Mazarefes 

3.1. Dias úteis 

Mazarefes - Viana 

Viana - Mazarefes 

Das 7.00 às 
12.30 horas 

5 

3 

Das 12.30 às Das 14.30 às 
14.30 horas 20.00 horas 

1 3 

1 5 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

3.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 

12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

Mazarefes - Viana 1 (a) -- 1 (b) 

Viana - Mazarefes 1 (a) 1 1 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 14.00 às 15.00 horas; 

(c) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

3.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 

12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

M azarefes - Viana 1 (a) -- 1 (b) 

Viana - Mazarefes 1 (a) 1 1 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 14.00 às 15.00 horas; 

(c) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

---
1 (a) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

---

1 (c) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

---

1 (c) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

- -
1 (a) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--

1 (c) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--
1 (c) 



4. Viana - Darque 

4.1. Dias úteis 

Darque - Viana 

Viana - Darque 

Das 7.00 às 
12.30 horas 

14 (a) 

10 (a) 

Das 12.30 às 
14.30 horas 

3 

4 

Das 14.30 às Das 20.00 às 

20.00 horas 01.00 horas 

8 (b) --
9 2 (c) 

(a) Obrigatoriamente deverão ser executadas carreiras para o Cabedelo nos períodos das 07.00 às 08.00 

horas, das 09.00 às 10.30 horas e das 12.00 às 12.30 horas; 
(b) Obrigatoriamente deverão ser executadas carreiras para o Cabedelo nos períodos das 15.00 às 15.30 

horas e das 17.00 às 17.30 horas; 
(c) Obrigatoriamente deverá ser executada uma carreira no período das 23.30 às 01.00 horas; 

4.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às Das 20.00 às 

12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 01.00 horas 

Darque - Viana 4 (a) (b) 1 3 (c) --
Viana - Darque 4(a) (d) 1 2 (e) 2 (f) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado pelo menos uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 
(b) Obrigatoriamente deverá ser executada carreira para o Cabedelo no período das 09.00 às 10.00 horas; 
(c) Obrigatoriamente deverá ser executada carreira para o Cabedelo no período das 14.00 às 15.00 horas; 
(d) Obrigatoriamente deverá ser executada carreira para o Cabedelo no período das 11.00 às 12.00 horas; 
(e) Obrigatoriamente deverá ser executada carreira para o Cabedelo no período das 17.00 às 18.00 horas; 
(f) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

4.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às Das 20.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 01.00 horas 

Darque - Viana 3 (a) (b) -- 3 (c) --

Viana - Darque 3 (a) (d) 1 1 (e) 1 (f) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado pelo menos uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 
(b) Obrigatoriamente deverá ser executada carreira para o Cabedelo no período das 09.00 às 10.30 horas; 
(c) Obrigatoriamente deverá ser executada carreira para o Cabedelo no período das 14.00 às 15.00 horas; 
(d) Obrigatoriamente deverá ser executada carreira para o Cabedelo no período das 11.00 às 12.30 horas; 
(e) Obrigatoriamente deverá ser executada carreira para o Cabedelo no período das 17.30 às 18.30 horas; 
(f) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

5. Viana - Perre Igreja (Via Samonde) 
5.1. Dias úteis 

Das 7.00 às 
12.30 horas 

Perre - Viana 4 (a) 

Viana - Perre 3 (a) 

Das 12.30 às 
14.30 horas 

2 

2 

Das 14.30 às Das 20.00 às 
20.00 horas 01.00 horas 

2 --

4 1 (b) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado pelo menos uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

5.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às Das 20.00 às 

12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 01.00 horas 

Perre - Viana 2 (a) 1 -- --

Viana - Perre 2 (a) 1 1 1 (b) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executada uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 
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5.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

Perre - Viana 1 (a) 1 --
Viana - Perre 1 (a) 1 1 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

6. Viana - Perre Madorra (Via Cova) 

6.1. Dias úteis 

Das 7.00 às 
12.30 horas 

Perre - Viana 4 (a) 

Viana - Perre 3 (a) 

Das 12.30 às Das 14.30 às 
14.30 horas 20.00 horas 

2 1 

2 3 
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Das 20.00 às 
01.00 horas 

1 (b) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--
1 (b) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado pelo menos uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

6.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às Das 20.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 01.00 horas 

Perre - Viana 1 (a) 1 -- --
Viana - Perre 1 (a) 1 1 1 (b) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executada uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

6.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

Perre - Viana 1 (a) 1 --
Viana - Perre 1 (a) 1 1 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

7. Viana - Santa Marta 

7.1. Dias úteis 

Santa Marta - Viana 
Viana - Santa Marta 

Das 7.00 às 
12.30 horas 

9 (a) 
7 (a) 

Das 12.30 às Das 14.30 às 
14.30 horas 20.00 horas 

2 5 
2 8 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--
1 (b) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--
l(b) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado pelo menos uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

7.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às Das 20.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 01.00 horas 

Santa Marta - Viana 5 (a) 1 3 --
Viana - Santa Marta 4 (a) 1 3 1 (b) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executada uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 

(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 



7.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 

12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 
Santa Marta - Viana 3 (a) 1 2 

Viana - Santa Marta 3 (a) 1 2 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 
(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

8. Viana - Carreço (Via Estrada Nacional) 
8.1. Dias úteis 

Das 7.00 às 
12.30 horas 

Carreço - Viana 4 

Viana - Carreço 3 

Das 12.30 às Das 14.30 às 
14.30 horas 20.00 horas 

-- 5 
2 3 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

8.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

Carreço - Viana -- -- 1 
Viana - Carreço 2 (a) -- --

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--

1 (b) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--
l(a) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--

1 (b) 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executada uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 
(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

8.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

Carreço - Viana -- -- 1 

Viana - Carreço 1 (a) -- --

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 
(b) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

9. Viana - Carreço (Via Areosa Interior) 
9.1. Dias úteis 

Das 7.00 às 
12.30 horas 

Carreço - Viana 3 (a) 

Viana - Carreço 4 (a) 

Das 12.30 às Das 14.30 às 
14.30 horas 20.00 horas 

2 1 

1 4 

(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 23.30 às 01.00 horas; 

9.2. Sábados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 

Carreço - Viana 3 (a) -- 1 
Viana - Carreço -- 1 2 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--

1 (b) 

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--

--

Das 20.00 às 
01.00 horas 

--
--

(a) Obrigatoriamente deverá ser executada uma carreira no período das 07.00 às 08.30 horas; 

9.3. Domingos e feriados 

Das 7.00 às Das 12.30 às Das 14.00 às Das 20.00 às 
12.30 horas 14.00 horas 20.00 horas 01.00 horas 

Carreço - Viana 2 (a) -- 1 --

Viana - Carreço -- 1 2 --
(a) Obrigatoriamente deverá ser executado no período das 07.00 às 08.30 horas; 



10. Circuito Novo de Areosa 

10.1. Dias úteis 
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Deverão ser executadas, no mínimo, 5 carreiras diárias que incorporem os seguintes períodos: 

Das 08.00 às 09.30 horas; 

Das 12.00 às 13.00 horas; 

Das 14.00 às 14.30 horas; 

Das 16.00 às 16.30 horas; 

Das 18.00 às 19.00 horas; 

10.2. Sábados, Domingos e Feriados 

Deverão ser executadas, no mínimo, 4 carreiras diárias que incorporem os seguintes períodos: 

Das 8.00 às 09.30 horas; 

Das 12.00 às 13.00 horas; 

Das 14.00 às 14.30 horas; 

Das 18.00 às 19.00 horas; 

11. Circuito Novo da Meadela 
11.1. Dias úteis 

Deverão ser executadas, no mínimo, 6 carreiras diárias que incorporem os seguintes períodos: 

Das 08.00 às 09.30 horas; 

Das 10.30 às 11.00 horas; 

Das 12.00 às 13.00 horas; 

Das 14.00 às 14.30 horas; 

Das 16.00 às 16.30 horas; 

Das 18.00 às 19.00 horas; 

11.2. Sábados, Domingos e Feriados 

Deverão ser executadas, no mínimo, 4 carreiras diárias que incorporem os seguintes períodos: 

Das 08.00 às 09.30 horas; 

Das 12.00 às 13.00 horas; 

Das 14.00 às 14.30 horas; 

Das 18.00 às 19.00 horas; 

NOTA: Este circuito não deverá ser incluído no Circuito Cidade, devendo ser individualizado e corresponder ao 
traçado constante no Caderno de encargos, nomeadamente no sentido Meadela-Viana a passagem na 
Avenida Rosália de Castro, após a passagem no Hospital Particular, e Avenida Capitão Gaspar de Castro 
em direção ao Interface de Transportes, não devendo ser contemplado neste circuito a passagem na 
Praia Norte. 

12. Circuito Cidade 
12.1. Dias úteis 

Deverão ser executadas, no mínimo, 10 carreiras diárias distribuídas da seguinte forma: 

Das 07.30 às 13.30 horas - 5 Carreiras 

Das 13.30 às 19.00 horas - 5 Carreiras 

12.2. Sábados, Domingos e Feriados 

Deverão ser executadas, no mínimo, 6 carreiras diárias que incorporem os seguintes períodos: 

Das 08.00 às 09.30 horas; 

Das 10.30 às 11.00 horas; 

Das 12.00 às 13.00 horas; 

Das 14.00 às 14.30 horas; 

Das 16.00 às 16.30 horas; 

Das 18.00 às 19.00 horas; 



(a) Luis Nobre.". A Vereadora Ilda Figueiredo disse discordar da aprovação da 

presente proposta por considerar que a concessão ainda é muito recente e não permite 

uma avaliação segura. Por sua vez o Vereador Eduardo Teixeira perguntou se as 

Juntas de Freguesia tinham sido ouvidas quanto à redução de carreiras. O Presidente 

explicou que as Juntas de Freguesia não foram ouvidas mas foi feito um estudo 

suficientemente profundo e rigoroso que sustenta a presente proposta. A Câmara 

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

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

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

Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (14) 

ALTERAÇÃO AO REV REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 

VEÍCULOS:- Pelo Vereador Luis Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente 

se transcreve:- "Proposta - Tendo em vista a satisfação de várias solicitações, propõe-se a seguinte 

alteração ao:-

Regulamento de Estacionamento de Veículos 

( ... ) 
Capítulo 1 

Paragem e Estacionamento de Veículos 
( ... ) 

Artigo 6º 
Estacionamento e Paragem Proibido 

É proibida a paragem e o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes 
condições: 
( ... ) 

( ... ) 

98- Viela de S. Domingos, lado nascente - do nº. 82 ao nº. 84 - linha amarela 
99- Rua do Gontim, lado norte, frente ao nº. 42 - linha amarela 



( ... ) 
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Capítulo li l 
Parques e Zonas de Estacionamento 

Artigo 11º 
localizações 

1. São estabelecidos os parques ou zonas de estacionamento a seguir indicados: 
( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

d) Para automóveis ligeiros em serviço de carga ou descarga, em locais devidamente 
sinalizados - afixação tempo limite para 15 minutos: 

88- Rua Eça de Queirós - lado Nascente, frente ao nº. 141 
89- Travessa dos Antúrios (Darque) - lado nascente - 1 lugar 
90- Rua de S. José, lado sul, frente ao nº. 134 - 1 lugar 

f) Para automóveis ligeiros utilizados no transporte de deficientes e desde que devidamente 
identificados: 

99- Rua Henrique Lopes (Meadela) - lado poente, frente ao nº. 265 -1 lugar 
100- Rua do Covelo (Areosa) - frente ao nº. 52 -1 lugar 
101- Rua Gago Coutinho - lado poente, frente ao nº. 74 -1 lugar 

g) Para entidades públicas ou privadas: 

58-Avenida Padre Júlio Cândido (Vila de Punhe) - Pároco - 1 Lugar 
h) Para entidades públicas e privadas, dias úteis das 8h 30m às 19h OOm: 

6- Arruamento Norte da Praça Frei Gonçalo Velho - Frente Drogaria Confiança - Grupo 
Desportivo e Cultural dos E.N.V.C. - 1 lugar - Eliminar 

34- Rua D. Maria 11, lado nascente, frente ao nº. 150 -Artmatriz-1 lugar 
35- Rua de Aveiro, lado sul, frente ao nº. 209 - Ginásios da Educação Da Vinci - 1 lugar 
36- Avenida Rocha Páris, lado poente, frente ao nº. 83 - Grupo Desportivo e Cultural dos 

E.N.V.C. -1 lugar 

j) Para ambulâncias: 

21- Rua Sá de Miranda - lado sul, frente ao nº. 45 - 1 lugar 
22- Rua dos Lilazes (Darque) - lado norte, frente ao nº. 39 -1 lugar 

(a) Luís Nobre.". A Vereadora Ilda Figueiredo declarou que se iria abster por entender 

que a Comissão de Trânsito e as Juntas de Freguesia deveriam ter sido ouvidas e só 

depois é que este assunto deveria ter sido trazido ao Executivo. Mais referiu que o 

processo deveria recuar ao ponto das consultas que entende serem necessárias e só 

depois ser formulada a proposta. A Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do 



disposto na alínea rr) do nº 1 do art. 33° da Lei nº 75 / 2013, de 12 de Setembro, aprovar 

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

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

Nobre, Maria José Guerreiro e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques 

Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (15) APOIO À RECUPERAÇÃO DE 

IMÓVEL ATINGIDO POR INTEMPÉRIE:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi 

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

RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL ATINGIDO POR INTEMPÉRIE- No passado dia 23 de Outubro de 

2016, a forte precipitação que se fez sentir na cidade, colocou uma habitação na condição de perigo 

de ruína iminente, especificamente da cobertura. Nela residia um casal de idosos, de 85 e 72 anos, 

que ficou desalojado e impossibilitado de aceder aos seus pertences. Na sequência da referida 

intempérie, a habitação ficou sem condições de habitabilidade, tendo a câmara municipal, em 

articulação com o Centro Distrital de Segurança Social, procedido ao realojamento temporário do 

agregado numa pensão da cidade, após negociação com a família. Urge, pois, proceder às obras de 

recuperação da casa, de forma a que a família a ela possa regressar no mais breve espaço de tempo. 

Assim, face à avaliação social realizada pela divisão de Acão social desta autarquia, a qual concluiu 

tratar-se de um agregado carenciado, e com base em orçamentos já recolhidos, proponho que se 

conceda, à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Viana do Castelo, um subsídio no valor 

1.100€, a transferir mediante autos de medição. (a) Ana Margarida Silva.". A Câmara Municipal 

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

estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. ( 16) 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as 

seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor, com a informação que 
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seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - PROPOSTA D ALTERAÇÃO 

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

necessidade de proceder a ajustamentos/ transferências entre rubricas correntes. A 

rubrica de investimento (aquisição de terrenos) foi reforçada para a assunção de novo 

compromisso referente à aquisição de terreno destinado à ampliação do parque 

empresarial de Lanheses. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESPESA 

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 
DOTAÇÃO 

INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/ 
DOTAÇÃO 

ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR SEGUINTE 
REFORÇOS ANULAÇÕES 

02 CAMARA MUNICIPAL 
0201 PRESIDtNCIA 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0103 SEGURANÇA SoCIAL 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 971.673,60 3.000,00 0,00 974.673,60 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 20.000,00 0,00 2.000,00 18.000,00 
020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 302.000,00 14.300,00 0,00 316.300,00 
02022S OUTROS SERVIÇOS 561.250,00 3.000,00 º·ºº 564.250,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 
0301 JUROS DA DÍVIDA PúBUCA 
030103 Soe. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
03010302 EMPRlSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 176.417,39 0,00 10.000,00 166.417,39 
030105 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO 44.547,94 10.000,00 0,00 54.547,94 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DIVERSAS 
060203 OUTRAS 
06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 220.000,00 5.000,00 0,00 225.000,00 
06020305 ÜLITRAS 50.400,00 1.500,00 0,00 51.900,00 
09 ATIVOS FINANCEIROS 
0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
090802 SoclEOADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS 1.240.228,83 0,00 96.380,00 1.143.848,83 

0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010111 REPRESENTAÇÃO 10.000,00 1.800,00 0,00 11.800,00 
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/ PATERNIDADE 10.000,00 1.000,00 0,00 11.000,00 
0103 SEGURANÇA SoclAL 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 29.500,00 4.000,00 0,00 33.500,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 7.150,00 0,00 2.500,00 4.650,00 
020209 COMUNICAÇÕES 
02020902 CORREIOS 86.350,00 6.000,00 0,00 92.350,00 
02020909 OUTROS 8.000,00 500,00 0,00 8.500,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 214.300,00 0,00 5.000,00 209.300,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 340.000,00 5.000,00 º·ºº 345.000,00 

0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA E QUALIDADE DE VIDA 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0103 SEGURANÇA SoctAL 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 66.000,00 12.000,00 0,00 78.000,00 
010303 SusslDto FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 57.000,00 7.400,00 0,00 64.400,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020104 LIMPEZA E HIGIENE 36.200,00 500,00 º·ºº 36.700,00 
020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECIONAR 881.000,00 4.000,00 0,00 885.000,00 
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 31.100,00 0,00 2.000,00 29.100,00 
020121 OUTROS BENS 265.500,00 5.000,00 0,00 270.500,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020202 LIMPEZA E HIGIENE 40.000,00 0,00 2.800,00 37.200,00 
020210 TRANSPORTES 



02021009 OUTROS 203.950,00 0,00 0,00 203.950,00 
020217 PUBLICIDADE 162.531,82 0,00 2.500,00 160.031,82 
020225 OUTROS SERVIÇOS 2.296.420,00 0,00 6.600,00 2.289.820,00 
04 TRANSFERlNCIAS CORRENTES 

0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

04070108 OUTRAS TRANSFERlNCIAS 96.208,00 0,00 10.000,00 86.208,00 
0204 DEPARTAMENTO ORDENAMENTO Do TERRITÓRIO E AMBIENTE 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020217 PUBLICIDADE 15.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 
0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 

0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 

010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 100.000,00 15.000,00 '0,00 115.000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 

010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020225 OUTROS SERVIÇOS 917.700,00 5.000,00 0,00 922.700,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 

0701 INVESTIMENTOS 

070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 
/ 

07010413 OUTROS 2.516.150,21 38.780,00 0,00 2.554.930,21 
11.986.577, 79 144.780,00 144.780,00 11.986.577,79 

106.000,00 48.400,00 
38.780,00 96.380,00 

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

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

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

Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. ( 17) RATIFICAÇÃO DE 

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

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

de membros em efetividade de funções. (18) PERÍODO DE INTERVENÇÃO 

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

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

felicitou a Câmara Municipal de Viana do Castelo por se ter candidatado à instalação 

da firma Tesla no concelho de Viana, empresa esta que se dedica também á produção 

de baterias de lítio, mineral este em que Portugal é muito rico especialmente a região 

de Viana do Castelo, sendo mesmo o maior produtor europeu deste elemento. (19) 

APROVAÇÃO DA ACT A EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57º da Lei 
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n.0 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, 

para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e 

seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta 

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

efetividade de funções. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas 

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

acta. 


