
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

12 DE NOVEMBRO DE 2015:- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos doze dias do mês de Novembro do ano 

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

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

com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Len1os, Ana Margarida 

Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís Nobre Pereira, Francisco Manuel Marques 

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

o Diretor de Departamento de Adminish·ação Geral, Luís Filipe Neiva Marques. E, tendo 

tomado os lugares que lhes estavru11 destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião pelas quinze horas registando-se a falta da Vereadora Maria José Afonso 

Guerreiro da Silva e do Vereador Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira. 

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. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 -

INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a informação que 

seguidamente se franscreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 29 de Outubro, o Presidente da Câmara 

participou na cerimónia de inauguração das novas instalações da UGT em Viana do Castelo, que 

contou com a presença do Secretário-geral desta organização. Rea lizou-se a 30 de Outubro a 



inauguração da XI Bienal do Eixo Atlântico corn a presença do Conselheiro da Cultura da Junta da 

Galiza que visitou o Museu de Artes Decorativas. No d ia 31, o Presidente da Câmara participou na 

sessão de apresentação do caderno para a cert ificação do Traje à Vianesa, na Sala Couto Viana na 

Biblioteca Municipal e realizou na freguesia de Vila de Punhe uma visita de trabalho que incluiu uma 

visita às instalações do Grupo Juvenil de Vila de Punhe, uma reun ião de traba lho com o executivo da 

junta de freguesia e ainda uma passagem por obras concluídas e em curso naquela freguesia. No dia 

4 de Outubro, assinalando o dia nacional do microcrédito, o Presidente participou na sessão 

comemorativa que decorreu no Auditório da Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste e esteve também 

na sessão abertura da ATAM, congresso que este ano se realizou em Viana do Castelo no Centro 

Cultural. No dia 5 de Novembro, o presidente presidiu à sessão de abertura da 1ª reunião cient ífica 

da Comissão de Ética da Ulsam - Fim de Vida - Perspetiva Ética - que decorreu no auditório da Escola 

Superior de Enfe rmagem. Neste dia foram recebidos no Sa lão Nobre, 90 alunos oriundos de diversos 

países que se encontram no IPVC no âmbito do programa Erasmus e no Curso de Licenciatura em 

" Língua Portuguesa e Relações Comercia is China - Países Lusófonos" . Decorreu nos dias 4 e 5 de 

novembro, no Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo o Meeting 2015 do projeto "Surfing 

Europe", que junta oito regiões da costa atlântica com tradições no surf. No dia 6 de Novembro, o Teatro 

do Noroeste - CDV rea lizou, na Igreja de S. Salvador da Torre, pe las 21H30, a primeira apresentação 

do projeto teatral " ln Situ - Visitações Bartolomeanas", evento, que irá percorrer onze igrejas, 

conventos e monumentos de todos os concelhos do Alto M inho pelos quais passou o Beato Frei 

Barto lomeu dos Mártires no século XVI. No d ia 7 de Novembro, a Câmara Municipal de Viana do Castelo 

assinalou o Dia Europeu do Enoturismo com uma caminhada pelo Trilho do Vale do Lima, que terminou 

com um almoço vínico na Quinta da Torre do Paço, onde foram degustados os vinhos do concelho. Neste 

mesmo dia o Presidente da Câmara esteve presente da Sessão de Abertura do Seminário da APCVC 

que decorreu na ESTG, e na Sessão de Encerramento do XXXV Colóquio Nacional da ATAM (Associação 

dos Trabalhadores da Administração Loca l) durante a qual foi agraciado com o Emblema de Ouro da 
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ATAM. No dia 9 de Novembro, o Presidente da Câmara participou na reunião do Comité Diretor da 

RIET, entidade da qual é presidente, que decorreu na Sala Couto Viana, na Biblioteca Municipal. No 

dia 10 de Novembro, decorreu no Hotel Flor de Sal a Assembleia Geral da RIET. O Teatro Municipal Sá 

de Miranda recebeu, de 10 a 13 de Novembro, a 16ª. Festa do Cinema Francês, organizada pelo 

lnst itut França is du Portugal, pela Embaixada de França e pela Rede das Alliances França ises. (a) José 

Maria Costa.". 2 - REUNIÃO DE CÂMARA DE 26 DE NOVEMBRO:- Pelo Presidente da 

Câmara foi proposto adiantar para as 18 horas o üúcio da próxima reunião ordinária da 

Câmara pelo facto de ter agendado uma reunião en-. Lisboa, facto que inlpedirá 

comparecer antes das 18 horas na reunião camarária. A Câmara Mw1icipaJ deliberou 

alterar a hora de início da próxima reunião de Cârnarn que terá lugar no dia 26 de 

Novembro, com inicio pelas 18 horas. Esta deliben1ção foi tomada por unanimidade 

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

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

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

Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. PARQUE ECOLÓGICO URBANO - Perguntou 

sobre a veracidade de informações que vieram a público acerca de uma indeminização 

de 2,4 milhões de euros que a VianaPolis terá que pagar pela expropriação de terrenos 

integrados no denominado parque ecológico urbuno. O Presidente da Câmara 

esclareceu que efetivamente já foi definitivamente fixada pelo Tribunal a indeminização 

a pagar aos proprietários da caldeira das azenhc'lS de D. Prior e de alguns terrenos 

adjacentes, a qual atualizada até ao presente momento ronda os 2,4 milhões de euros, 

dos quais 40% competem a esta Câmara. 2. ECOVIA DO LITORAL - Referiu que tem chegado 

ao seu conhecimento várias criticas relativamente ao h·açado e implantação da ecovia na 



zona do castelo velho na freguesia de Areosa, principalmente pelo facto de nos períodos 

de n1arés vivas parte da ecovia ficar subn1ersa, podendo inclusivamente sofrer danos. O 

Presidente da Câmara esclareceu que a ecovia foi implantada sobre caminfo)S pré

existentes e que terá manutenção assegurada pelos serviços camarários, considerando 

que as eventuais inundações a que alguns troços possam estar sujeitos são puramente 

episódicos e não danificam o piso da ecovia. 3. PAGAMENTO DO SERVIÇO DAS CANTINAS 

ESCOLARES - Criticou o teor da carta dirigida aos encarregados de educação que tem 

dívidas à Câmara decorrente de refeições servidas nas cantinas escolares, por considerar 

que a ameaça da instauração de um processo de execução fiscal é excessivo e não é a 

forma como devem ser tratados estes casos. O Presidente da Câmara esclareceu que a 

referida carta é na verdade uma circular dirigida a todos os encarregados de educação e 

visa tão só dar conhecimento de wn novo procedimento e a referência á eventual 

cobrança coerciva também só teve a finalidade de informar aqueles do processo legal. 

INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira 

abordou os seguintes assuntos:- 1. ASSOCIAÇÃO VILA ANIMAL - Solicitou ao Presidente da 

Câmara que esclarecesse se irá celebrar algum protocolo com a Associação Vila Animal 

como forma de ajudar a resolver o problema com que se defrontam presentemente, 

relativo ao despejo do espaço que utilizam para recolha de animais. O Presidente da 

Câmara esclareceu que estão a ser envidados todos os esforços para encontrar, no 

concelho, um local adequado para aquela esb·utura, enquadrado nos instrumentos de 

gestão do território. Mais informou que a Câmara Municipal está disponível psra prestar 

todo o apoio que for possível a esta Associação. 2. CENTRO DE MAR - Considerou que a 
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Câmara Municipal deveria aproveitar n1elhor as potencialidades locais para a prática de 

desportos náuticos organizando, designadamente feiras náuticas, de modo a dar a 

conhecer a todos os potenciais interessados as condições que Viana pode oferecer aos 

praticantes deste tipo de desportos e actividades. O Presidente da Cân1ara informou que 

isso está a ser feito em conjunto com a CIM Alto Minho e deu corno exemplo o Fórum 

do Mar que se realizou no Porto. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA 

MARQUES:- A Vereadora Helena Marques abordou os seguintes assuntos:-

1.ACOLHIMENTO EMPRESARIAL - Questionou a forma corno está a fw1cionar o serviço de 

apoio e orientação de empresários ou investidores interessados em instalar-se em Viana 

do Castelo. O Vereador Luís Nobre informou que existe um gabinete de apoio ao 

investidor que tem justamente por função dar a conhecer a todos os potenciais 

interessados os benefícios e vantagens da instalação de empresas em Viana do Castelo, 

dispondo inclusivamente de um link na pagina eleh·ónica da Câmara. O Presidente da 

Câmara informou que há um gabinete de apoio ao investidor que presta todas as 

informações. 2. RUA DO MONTE - FREGUESIA DE DARQUE - Alertou para a necessidade de 

adquirir um troço de um caminho particular com uma extensão de aproximadamente 

60 meh·os e que permitiria unir dois caminhos públicos, no Monte Galeão e assim 

garantir o acesso público a várias habitações existentes nesse local. O Presidente da 

Câmara disse que ia avaliar como Presidente da Junta de Freguesia o assunto. 3. 

ADIAMENTO DE VÁRIAS OBRAS PÚBLICAS - Perguntou ao Presidente da Câmara o motivo pelo 

qual várias obras publicas de que destacou, a consh·ução dos novos edifícios da Escola 

Frei Bartolomeu dos Mártires e a obra da Praia Norte, foram adiados para 2017. O 



Presidente da Câmara esclareceu que relativamente 8 obra da escola Frei Bartolomeu 

dos Mártires, o financiarnento no novo quadro comunitário de apoio Portugal 2020 foi 

reduzido para o montante de apenas 3,2 milhões de euros, pelo que a Câmara Municipal 

não tem possibilidades de cumprir o projecto inicial cujo orçélmento ascendia a cerca de 

11 milhões de euros, razão pela qual está a ser reformulado o projecto, de modo él reduzir 

o seu custo, embora não se exclua a hipótese de a obra poder ser realizada por iniciativa 

da própria ParqueEscolar. ORDEM DO DIA:- Presente él ordem de h·abéllhos, foram 

acerca dos assuntos dela constan te tornadas as seguintes resoluções:- (O 1 ) 

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

REUNIAO DE 15 DE OUTUBRO:- A Câmara Municipal, e m cumprimento do 

disposto no número 2 do m-tigo 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 

15 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 

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

Luís Nobre, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. B) 

ACTA DA REUNIAO DE 28 DE OUTUBRO:- 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 28 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 presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida 
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Silva, Luís Nobre, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e lida 

Figueiredo. (02) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:- A) PLANO DE 

ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-242, de 9 de novembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 6 

do mesmo mês de novembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 28 do mês de Outubro findo. 11Ciente.11
• B) 2ª REVISÃO 

ORÇAMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-243, de 9 de novembro corrente 

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

ordinária realizada em 6 do mesmo mês de novembro, deliberou aprovar a proposta 

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

esta Câmara Municipal em sua reunião de 28 do mês de Outubro findo. 11Ciente.". C) 

2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO:- A Câmara Municipal tornou conhecimento do teor do 

ofício AM-244, de 9 de novembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 6 do mesmo mês de 

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

formulada por deliberação tornada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 28 

do IT1ês de Outubro findo. "Ciente.". D) REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 



AJUSTAMENTO FINANCEIRO - PAF:- A Câmara Mun icipal tomou conhecimento 

do teor do ofício AM-245, de 9 de novernbro corrente pelo qm1J é dado conhecin1ento 

de que a Assembleia Municipa l, na sua sessão ordiná ria rea .l izada em 6 do mesmo mês 

de novembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, 

foi formu lada por deliberação tornada por esta Cân1ara Municipal em sua reunião de 

28 do mês de Outubro findo. "Ciente.''. E) ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PECA - RECTIFICAÇÃO:-

A Câmara Municipal tomou conhecilnento do teor do ofício AM-246, de 9 de 

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

na sua sessão ordinária realizada em 6 do mesmo mês de novembro, deliberou 

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

deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 28 do mês de 

Outubro findo. "Ciente.". F) ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS -

REGULAMENTO DE INCENTIVOS 2015:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-247, de 9 de novembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 6 

do mesmo mês de novembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 28 do mês de Outubro fi ndo. "Ciente.". G) ALTERAÇÃO DO 

REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DA AUTARQUIA DE 

VIANA DO CASTELO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício 

AM-248, de 9 de novembro corrente pelo qual é dad o conhecimento de que a 
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Assembleia Municipal, na sua sessão ordinéh"ia realizada em 6 do mesmo mês de 

novembro, deliberou aprovar é1 proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi 

forrnuladn por deliberação tomada por esta Câmar<'I Municipal em sua reunião de 28 

do mês de Outubro findo. "Ciente.". H) PLANO MUNICIPAL PARA A 

INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES VIANA DO CASTELO- 2015/2017:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-255, de 9 de novembro corrente 

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

ordinária realizada em 6 do mesmo mês de novembro, deliberou aprovar a proposta 

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

esta Câmara Municipal em sua reunião de 25 do mês de Junho findo. "Ciente.". 1) 

RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE TRABALHADORES PARA OCUPAÇÃO DE 

VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE 

RECRUTAMENTO - RENOVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 28/11/2014:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-249, de 9 de novembro 

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

ordinária realizada em 6 do mesmo mês de novembro, deliberou aprovar a proposta 

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

esta Câmara Municipal em sua reunião de 28 do mês de Outubro findo. "Ciente.". J) 

PROCEDIMENTO CONCURSAL DOS SMSBVC - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS 

DE RECRUTAMENTO (CANALIZADORES E CANTONEIROS DE LIMPEZA) -

RENOVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 9/02/2015:- A Câmara Municipal tornou 



conhecimento do teor do ofício AM-250, de 9 de novembro corrente pelo qual é dodo 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, rw sua sess5o ordinária realizada em 6 

do n1esrno mês de novembro, deliberou aprow1r a proposta que, sobre o assunto 

indicado em título, fo i formulada por deliberação tornada por esta Câmarêl Municipal 

em sua reunião de 28 do mês de Outubro findo. 11Ciente. 11
• L) ESQUADRIMÓVEL, 

LDA. - RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-251, de 9 de novembro corrente 

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

ordinária realizada em 6 do mesmo mês de novembro, deliberou aprovar a proposta 

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

esta Câmara Municipal em sua reunião de 28 do mês de Outubro findo. "Ciente.''. M) 

CARLOS MANUEL OLIVEIRA NOVO - RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício 

AM-252, de 9 de novembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 6 do mesmo mês de 

novembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o êlSSunto indicado em título, foi 

formu lada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 28 

do mês de Outubro findo. 11Ciente. 11
• N) IRMÃOS FERREIRA, LDA. 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-253, de 9 de novembro corrente 

pelo qual é dado conhecimento de que a Assemblei<.1 Municipal, na sua sessão 

ordinária realizada em 6 do mesmo mês de novembro, deliberou aprovar êl proposta 
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que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por 

esta Câmara Municipal em sua reunião de 28 do mês de Outubro findo. "Ciente.". O) 

"LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO NO ESPAÇO RURAL -

CASA DE CAMPO" - PO N.º 335/14 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do 

teor do ofício AM-254, de 9 de novembro corrente pelo qual é dado conhecimento de 

que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 6 do mesmo mês 

de novembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, 

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

1 domêsde üutubrofindo. "Ciente.". (03) MANDATO ADMINISTRATIVO A FAVOR 

DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM ALTO MINHO:- Pelo Presidente da Câmara 

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

que:- Tendo sido a Central de Compras da Comunidade lntermunicipal do Alto Minho {CC-CIM-AM) 

instituída ao abrigo do disposto nos artigos 2602 a 2622 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro e no DL 200/2008, de 9 de Outubro, em que a principal actividade 

consiste na celebração de acordos quadro, designados por contratos públicos de aprovisionamento, 

com vista à futura celebração de contratos de locação de aquisição de serviços e bens móveis pelos 

municípios integrantes; Os acordos quadro têm como objectivo potenciar uma redução da despesa 

para os Municípios que integram a Central de Compras, mas acima de tudo e adaptando as palavras 

do Dr. Jorge Andrade da Si lva "imprimir uma maior eficácia à contratação pública, com redução de 

custos, através da concentração de um grande volume de aquisições de bens e serviços que se 

destinam a satisfazer necessidades de entidades adjudicantes ( ... ), as quais poderão obter benefícios 

múltiplos: economia de procedimentos, preços, prazos de obtenção dos bens e serviços e 



aprovisionamento, isto é, poupança financeira, transparência, eficácia e agilização dos processos", in 

"Código do Contratos Públicos - Comentado e Anotado", Almedina - Novembro, 2008, pág. 592. Os 

acordos quadro abertos, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 252º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), pré-qua lificam vários fornecedores para rea lizarem vendas de bens e serviços aos 

Municípios que integram a Central de Compras e estabelecem, através de um contrato público de 

aprovisionamento, as condições e requisitos que estes são obrigados a cumprir, em te rmos de preços, 

prazos, níveis de serviço e qualidade do serviço, entre outros aspectos. Mediante este instrumento os 

fornecedores ficam qualificados para fornecer todos os Municípios de acordo com as regras definidas 

no respectivo acordo quadro. Nos termos consignados no artigo 259º do CCP, para a formação de 

contratos a celebrar ao abrigo de acordos quadro abertos, a entidade adjudicante deve dirigir aos co

contratantes do acordo quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das prestações 

objecto desses contratos um convite à apresentação de propostas circunscritas:- A)Aos termos do 

acordo quadro a concretizar, a desenvolver ou a complementar em virtude das particularidades da 

necessidade cuja satisfação se visa com a celebração do contrato; ou, B) Aos aspectos da execução do 

contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos do acordo quadro para 

efeitos do procedimento de formação do contrato a celebrar ao seu abrigo. Por remissão do n.º 3 do 

artigo 259º do CCP, ao proced imento supra referido é aplicável, com as necessárias adaptações, o 

disposto nos artigos 139º e segu intes do CCP, nomeadamente, é facu ltada a possibilidade recorrer a 

um leilão electrónico que consiste num processo interactivo baseado num dispositivo electrónico 

destinado a permitir aos concorrentes melhorar progressivamente os atributos das respectivas 

propostas, depois de aval iadas, obtendo-se assim um novo preço através de um t ratamento 

automático. É obrigatória, nos termos do artigo 259º do CCP, a apresentação de um conv ite dirigido 

a todos os co-contratantes à apresentação de propostas, as várias experiências existentes têm 

verificado que o leilão electrónico é o processo mais ágil e célere que permite, maior poupança 

financeira, transparência e eficácia. c::::)(CC-CIM-AM) entidade agregadora e representante dos 
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municípios. A Comunidade lntermunicipal do Alto Minho dotou a CC-CIM-AM de ferramentas 

eletrónicas de agregação, leilão e compras, que importaram investimento, e cuja rentabilização está 

sujeita à utilização da mesma de forma agregada potenciando a eficiência administrativa e processual. 

O sucesso do modelo de negociação colaborativa, desenvolvida pela CC-CIM-AM, assenta na 

uniformização de preços e disponibilização de catálogos de compras electrónicos únicos, na 

generalidade das categorias contratadas, para todos os municípios integrantes, pelo que se torna 

imprescindível a capacitação da CC-CIM-AM como representante dos municípios em sede de recurso 

aos acordos quadro celebrados. A Comunidade lntermunicipal do Alto Minho e a própria CC-CIM-AM 

apenas podem, nos termos legais representar os Município e efectuar os leilões electrónicos com 

prévia deliberação do Conselho lntemunicipal da Comunidade lntermunicipal nesse sentido, bem 

como carece de competente mandato administrativo dos Municípios para constituir a CC-CIM-AM 

como entidade agregadora devidamente habilitada para fazer os convites e realizar os leilões 

electrónicos em todos os procedimentos que levaram à celebração de acordos quadro, por si 

assinados, ou por outras Centrais de Compras de adesão voluntária como a Agência Nacional de 

Compras Públicas. Tal possibilidade está aliás vertida no artigo 6º do Regulamento da CC-CIM-AM 

(Aprovado na Reunião do Conselho lntermunicipal de 25 de Novembro de 2014 e na Reunião da 

Assembleia lntermunicipal de 28 de Novembro de 2014 e que será publicado na 2ª serie do Diário da 

República) prevê especificamente a possibil idade de celebração de contrato administrativo a celebrar 

entre a Comunidade lntermunicipal do Alto Minho e qualquer dos Municípios, enquanto entidades 

adjudicantes abrangidas, por forma a possibilitar que a CC-CIM-AM possa encarregar-se da 

negociação junto das entidades fornecedoras, nomeadamente através da realização de leilões 

electrónicos. A Câmara Municipal de Viana do Castelo integra a Central de Compras da Comunidade 

lntermunicipal do Alto M inho e pretende dar cumprimento ao deliberado pelo Conselho 

lntermunicipal de 25 de Novembro de 2014. QPortal de Cotações (ao abrigo da alínea e) do artigo 

SJ! e do artigo do Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras Eletrónicas da 



Comunidade lntermunicipal do Alto Minho). Paralelamente o conselho lntermunicipal do Alto Minho 

deliberou, em reunião de 25 de Novembro de 2014, a provar o modelo de funcionamento do Portal 

de Cotações, um portal informativo de cotações do Alto Minho com a finalidade de realizar consultas 

e negociações conjuntas com economias de escala e utilizando uma ferramenta de acesso aos 

fornecedores, promovendo-se assim uma maior concorrência, transparência e potenciando melhores 

condições comerciais para as entidades integrantes da Central de Compras do Comunidade 

lntermunicipal do Alto Minho CC-CIM-AM. O Portal de Cotações é um projeto de criação de uma 

plataforma que permite às empresas fornecedoras comunicarem as suas condições de venda, dos 

mais variados bens e serviços, de acordo com um conjunto de critérios previamente definidos, 

assentes em princípios de concorrência, transparência e eficiência, e que permite aos municípios, 

freguesias e empresas municipais interessados uma consulta instantânea ao mercado e aos 

fornecedores. A consulta e utilização do Portal de Cotações para efeitos de fornecimento de bens e 

serviços pelos interessados é facultativa e não afasta o cumprimento das normas legais em vigor, 

nomeadamente o Código dos Contratos Públicos. O Portal de Cotações prossegue as melhores 

práticas dos serviços públicos, tem por objectivo garantir maior concorrência, transparência e 

aproximação dos fornecedores às entidades que integram a CC-CIM -AM, facilitando a criação de um 

procedimento de ajuste directo que se adapte e satisfaça as necessidades dos municípios e que tenha 

em conta a opinião dos fornecedores e reais necessidades de mercado. A consulta e negociação prévia 

das condições oferecidas pelos fornecedores é, neste momento, o mecanismo mais adequado à 

prossecução destas finalidades, no quadro de valorização da poupança, promoção da concorrência, 

transparência e responsabilização pela gestão de dinheiros públicos. Ao abrigo do Código dos 

Contratos Públicos, os municípios têm total legitimidade e poderes para efectuar consultas ao 

mercado prévias à abertura de quaisquer procedimentos concursais. A consulta e negociação prévia 

das condições oferecidas pelos fornecedores é, neste momento, o mecanismo mais adequado à 

prossecução destas finalidades, no quadro de valorização da poupança, promoção da concorrência, 
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t ransparência e responsabi lização pela gestão dos dinheiros públicos. Parece evidente que sendo a 

Central de Compras Comunidade lntermunicipal do Alto Minho (CC_CIM-AM) parte integrante desta 

comunidade intermunicipal, sendo a entidade que apresenta melhores condições para a execução do 

projeto do Portal Informativo de Cotações da CIM Alto Minho, pode e deve socorrer-se dos 

conhecimentos, experiência e recursos da Central de Compras para executar o mandato dos 

municípios e assim concretizar o Portal de Cotações. Deste modo, nos termos da lei e dos seus 

estatutos, a Comunidade lntermunicipal do Alto Minho poderá criar e desenvolver o Portal de 

Cotações caso os municípios que integram esta comunidade, ou algum deles, lhe confira mandato 

administrativo para o efeito, pelo que a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que integra a Central 

de Compras do Alto Minho pretende dar cumprimento ao deliberado pelo Conselho lntermunicipal 

do 25 de Novembro de 2014. Através da CC-CIM-AM, os Municípios que a integram alargam as suas 

vantagens, nomeadamente através de uma economia de custos e desburocratização nos 

procedimentos administrativos resultantes da atividade da CC-CIM-AM. Tenho a honra de propor que 

o executivo da Câmara Municipal de Viana do Castelo delibere:- 1.Aprovar o mandato 

administrativo deste Município a favor da Central de Compras da Comunidade lntermunicipal do 

Alto Minho (CC-CIM-AM), por forma a que a CC-CIM-AM se possa constituir como entidade 

agregadora dos Municípios que a integram, ficando assim devidamente habilitada a desempenhar 

a função de representante das entidades adjudicantes, para fazer os convites e realizar os leilões 

electrónicos ao abrigo dos acordos quadro por si assinados, ou por outras Centrais de Compras 

como a Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP); 2.Aprovar o mandato administrativo deste 

Município a favor da Central de Compras da Comunidade lntermunicipal do Alto Minho (CC-CIM

AM), por forma a que a CC-CIM-AM se possa constituir como entidade agregadora dos Municípios 

que a integram, ficando assim devidamente habilitada a desenvolver o Portal de Cotações e 

desempenhar a função de representante das entidades dos municípios, para fazer as consultas e 

negociações no âmbito do Portal de Cotações. (a) José Maria Costa.". A instância da Vereadora 



Ilda Figueiredo, o Presidente da Câmara esclareceu que este procedimento visa apenas 

a aquisição de combustíveis líquidos, gaz e energia eléch·ica, tendo aquela declarado 

que, com este pressuposto, votará a favor da proposta. A Câmara Municipal deliberou 

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

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

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

VALES SOCIAIS - REFORÇO DA VERBA:- Pelà Vereadora Ana Margarida Silva foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -VALES SOCIAIS: 

REFORÇO DE VERBA - O reforço da intervenção, da autarquia, na área da Ação Socia l, evidente nestes 

últimos anos, possibilitou uma ação mais adequada e ajustada às necessidades apresentadas pelos 

munícipes, perante o descomprometimento, cada vez maior, de outras entidades públicas e privadas, 

exigindo uma ação mais pró-activa, essencial no contexto atual do país. Esta intervenção, baseada na 

articulação interinstitucional, dirigida maioritariamente a indivíduos e famílias em situação de 

carência ou disfunção, permitiu diagnosticar as necessidades mais prementes, tendo sido 

considerável o aumento do número de famílias a recorrer a apoios. Sendo a ação social um trabalho 

de parceria, por excelência, entre as diversas entidades públicas e privadas, com intervenção nesta 

área, tornou-se urgente adequar as respostas sociais às reais necessidades da população. Como 

fundamento para a criação de novas medidas de política social, esteve a auscultação de diversos 

parceiros, como o CDSS, equipas de protocolos do RSI, Cáritas Diocesana, Gabinete de Atendimento 

à Família, entre outros, e a necessidade sentida pelos próprios serviços (DAS). Perante a 

indispensabilidade em dar uma resposta imediata, foram criadas medidas, em articulação com outros 

parceiros, capazes de suprimir/minimizar as dificuldades das famílias. Em concreto:- Criação de vales 

sociais: Com o objectivo de proporcionar o consumo de produtos frescos, como frutas, legumes, carne 

e peixe. Produtos esses indisponíveis nas instituições que atribuem géneros alimentares. 



Ano Data 

2012 25 de junho 

21 de janeiro 

2013 11 de junho 
14 de novembro 

6 de fevereiro 

2014 15 de maio 
2 de outubro 

2015 
5 de fevereiro 

12 de junho 

Total 

Valor já disponibilizado 
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Valor 

3.000,00 € 
3.000,00 € 
3.000,00 € 
1.000,00 € 
5.000,00 € 
5.000,00 € 
2.000,00€ 
6.000,00€ 
6.000,00€ 

34.000,00€ 

l 
v/ 
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Celebração de Protocolos com a Câritas Diocesana e o Gabinete de Atendimento à Família: Com a 

transferência de uma verba mensal de oito mil euros, visando o apoio pecuniário em situações 

pontuais de carência, para o pagamento de rendas em atraso, despesas de saúde, água, luz, gás, 

próteses, entre outros. Desta forma, e perante as inúmeras solicitações que chegam à Divisão de Ação 

Social, quer através das diversas instituições do concelho, quer no âmbito do atendimento social, 

propõe-se o reforço da verba, até ao final do ano, destinada aos vales sociais, no montante de 

2.000,00€. (Compromisso Financeiro n.2 2015/4518). (a) Ana Margarida Silva.". A Câmara 

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

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

Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques 

e Ilda Figueiredo. (05) AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE DARQUE - AQUISIÇÃO 

DE TERRENOS:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - AQUISIÇÃO DE TERRENOS NECESSÁRIOS À 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE DARQUE E ARRANJOS ENVOLVENTES - Para execução da obra de 

ampliação do cemitério de Darque, construção do parque de estacionamento e beneficiação dos 

acessos, torna-se necessário adquirir várias parcelas de terreno, dentre as quais constam as 

seguintes: - ~Parcela com a área de 13.714,0 m2, sito no Lugar de Areia, freguesia de Darque, concelho 



de Viana do Castelo, inscrita na respectiva matriz predial rustica sob o artigo 265; QParcela com a 

área de 4.560,0 m2
, sito no Lugar de Oliveira, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo, 

inscrita na respectiva matriz predial rustica sob o artigo 266; Q Parcela com a área de 3.235,0 m2
, sito 

no Lugar de Oliveira, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo, inscrita na respectiva matriz 

predial rustica sob o artigo 267; QParcela com a área de 1.260,0 m2
, sito no Lugar de Sobreira, 

freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo, inscrita na respectiva matriz predia l rustica sob o 

artigo 275; QParcela com as áreas de S.C. 103,68 m2
, D. 175,35 m2 e terreno de 515,43 m2

, sito no 

Lugar de Oliveira, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo, inscrita na respectiva matriz 

predial urbana sob o artigo 532. As parcelas atrás identificadas são propriedade de Mário Augusto de 

Morais Rodrigues e Tito Augusto de Freitas da Costa, e propõe-se a aquisição das mesmas pelo valor 

de 220.000€ (duzentos e vinte mil euros). (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou 

aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tornada por unarúrnidade estando 

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

Luís Nobre, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (06) 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE NÁUTICA EM CONTEXTO 

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

se transcreve:- "PROPOSTA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE NÁUTICA EM 

CONTEXTO ESCOLAR - O Município de Viana do Castelo tem investido em espaços para a prática de 

desporto, como é o caso dos Centros de Canoagem, Vela, Remo e Surf, fomenta o gosto pela 

actividade física e desportiva, e consequentemente contribui para a melhoria da qualidade de vida da 

população vianense. Viana do Castelo, Cidade Náutica do Atlântico - o projeto "Náutica nas Escolas", 

tem como objetivo promover o desenvolvimento dos desportos náuticos nas escolas básicas e 

secundárias do concelho de Viana do Castelo. Para assegurar o normal desenvolvimento das 
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atividades náuticas em meio escolar, nos Centros Náuticos da Canoagem, Remo, Vela e Centro de Alto 

Rendimento do Surf, e integradas no currículo da disciplina de educação física das escolas básicas, 

torna-se necessário que sejam disponibilizados os meios técnicos, as instalações e equipamentos 

necessários pelos clubes náuticos. Assim e no sentido de permitir o normal funcionamento das 

actividades da náutica escolar, proponho que seja atribuído os apoios abaixo indicados a disponibilizar 

através da celebração de protocolo com efeitos retroactivos a 15 de Setembro de 2015. 

CLUBE Compromisso n!! APOIO ATIVIDADE ESCOLAR (mês) 

CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO 4501 € 3.017,00 

DARQUE KAYAK CLUB 4502 € 2.330,00 

VRL - VIANA REMADORES DO LIMA 4503 € 2.960,00 

SURF CLUBE DE VIANA 4504 € 3.026,00 
Pagamento de 15 Setembro 2015 a 14 Junho 2016 

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

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

os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (07) CONCURSO PÚBLICO 

PARA ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA DO CENTRO CULTURAL DE VIANA DO CASTELO - 2016" -

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 pela Chefe de Divisão de 

Cultura e Museus. Ora. Salomé Abreu, relativa ao concurso público para adjudicação da "Prestação de 

serviços de segurança e vigilância do Centro Cultural de Viana do Castelo", deverá o mesmo ser 

submetido a reunião de Câmara (Proc. 144/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de 



€81.829,44, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória. A despesa foi assumida 

na totalidade para o orçamento de 2016, conforme proposta de cabimento n2 3684 anexa. (a) Olímpia 

Ribeiro.". A Vereadora Ilda Figueiredo disse que irá votar a favor da presente proposta 

por considerar que o carácter irregular dos eventos não permite o recrutamento de 

pessoas para o mapa de pessoal. O Vereador Eduardo Teixeira disse por sua vez que 

o PSD irá votar contra a presente proposta por entender que a necessidade de 

equilíbrio financeiro do Coliseu obrigaria a recorrer a soluções mais económicas para 

garantir a segurança. 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 ar tigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

conceder parecer favorável relativamente celebração do concurso público, nos termos 

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

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

Margarida Silva, Luís Nobre e Ilda Figueiredo e os votos contra dos Vereadores 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (08) 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 

04070102 foi reforçada para acomodar novos protocolos. As rubricas de coesão 

territorial foram reforçadas para acomodar novos protocolos. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS 
DESPESA 

MODIFICACOES ORCAMEHTAIS 
DOTAÇÃO 

IHSCRIÇOES DIMINUIÇOES 
DOTAÇÃO 

ORGÃNICA ECONÔMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR 
REFORÇOS ANULAÇÕES 

SEGUINTE 

02 CAMARA MUNICIPAL 
0201 PRESIDÊNCIA 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020218 VIGli.AlJCIA E SEGURANÇA 7.000.00 2.000,00 0.00 9.000,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZAOOS 89.000.00 5.500,00 0.00 94.500,00 
020225 OUTROS SERlllÇOS 382.718,25 20.000,00 0,00 402.718.25 
04 TRANSFERÊl~AS CORRENTES 
0405 AoMINlSTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010208 OUTROS 1.217.589.47 107.603,37 0.00 1.325.192.84 
09 ATIVOS FINANCEIROS 
0908 UtnOADES DE PARTICIPAÇÃO 
090802 SoclEDADES E CluASE-SôcEIWlES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS 2.344.864,00 0.00 285.400.00 2.059.464.00 

0202 DEPARTAMENTO DE AoMINISTRAÇÃO GERAL 
02 AaUISIÇÃO DE SEUS E SER\llÇOS 
0202 AOUlSlç.IO DE SER\llÇOS 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSIJl.TADORIA 157.237.70 0,00 3.000,00 154.237.70 

0203 DEPARTAMENTO EOUCAçAo, CU. TURA E OuALIDADE DE V10A 
02 AOIJISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AOIJISlç.IO DE BENS 
020101 MATêRJAS-PR!MAS E Sues10IARIAS 74.300.00 2.000.00 0.00 76.300,00 
020121 OuTROsBENS 1.95.021,17 5.000,00 0.00 200.021.17 
0202 AQUISIÇÃO DE SERlllÇOS 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BEtlS 154.700.00 1.500.00 0,00 156.200,00 
020214 ESTUOOS, PARECERES, PROJETOS E CONSUl TAOOR!A 98.000,00 0.00 5.000,00 93.000,00 
020216 SEMINARIOS, ExPOSIÇÔES E SIMILARES 11.500,00 4.000,00 0,00 15.500,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 451.700,00 32.000,00 º·ºº 483.700,00 
020225 OUTROS SERlllÇOS 1.551.718.27 23.000,00 º·ºº 1.574.718.27 
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
0405 AoMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 COITTINENTE 
04050108 OUTROS 289.480,00 0,00 20.000.00 269.480,00 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070102 FINS DESPORTIVOS 837.500,00 35.000,00 0,00 872.500,00 
04070104 FINS$0CIAJS 620.500,00 83.500.00 0,00 704.000.00 
07 AOUISlç.\O DE BENS DE CAAT Al 
0701 INVESTIMENTOS 
070103 EDIFiCIOS 
07010302 INSTAl.AÇôESDESl'ORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030209 OUTROS 1.083.922,00 12.100,00 0,00 1.096.022,00 
07010305 ESCOLAS 857.276.67 93.000.00 0,00 950.276.67 
070110 EOUIPAMENTO 8ÃSICO 
07011002 OllTRo 194.200.00 9.000.00 0,00 203.200,00 

0204 DEPARTAMENTO OROIEtW.!EtlTO 00 TERRITÕRIO E Al.telENTE 
02 AOUlSlçAo DE BENS E SERlllÇOS 
0201 AOIJISlç.IO DE BENS 
020101 MA~RIAS-PRJMAS E SUBSIOIARIAS 23.400,00 0,00 2.000,00 21.400,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBllCAS E CONSERVAÇÃO 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0103 SEGURANÇA SOc/Al 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SoclAl 
01030502 SEG. SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO lRAllAl.HO FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL·REGIME GERAL 56.300.00 6.000,00 º·ºº 62.300.00 
02 AaUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020102 COMBUSTlvas E LUBRIFICANTES 
02010202 GASÓLEO 339.000,00 100,00 º·ºº 339.100,00 
0202 AaUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020204 LOCAÇÃO DE EDIF1CIOS 100.000.00 1.000.00 0,00 101.000,00 
020209 COMUtnCAÇÔES 0,00 0,00 0,00 0,00 
02020901 TELEFONES 120.000,00 0,00 13.503,37 106.496.63 
020214 ESTUOOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 23.000,00 17.700.00 0,00 40.700.00 
07 AOU1Slç.IO DE BENS DE CAPITAL 
0701 ltNESTIMEllTOS 
070103 EOIFiaOS 
07010301 INSTALAÇÕES DE SER\llÇOS 
0701030199 OuTROS 1.355.643.82 0.00 10.100,00 1.345.543.82 
0703 BEllS DE Dot.iNIO PUlillCO 
070303 OUTRAS CoNSTRuçôES E lttFRAESTRUTURAS 
07030301 VIAOUTOS, ARIRUAJJEtlTOS E CleRAS CoMPl.EMENTAAES 1.778.460,59 0.00 13.000.00 1.765.460,59 
07030313 OUTROS 1.048.871,28 0,00 108.000.00 940.871,28 

15.462.903.22 460.003,37 460.003.37 15.462.903.22 
345.903.37 43.503.37 
114.100,00 416.500.00 

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 os votos 

contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a 



abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (09) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A 

Câmara Municipal deliberou, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. Esta 

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

os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 1 O) PERÍODO DE 

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

fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se registado a seguintes 

intervenções:- PIRES VIANA que aludiu aos seguintes assuntos:- 1. Centro Social e 

Paroquial de Darque - Questionou o Presidente da Câmara se tinha conhecimento 

dos problemas existentes com o funcionamento dos tempos livres no Centro Social de 

Darque. O Presidente da Câmara esclareceu que tem conhecimento que os 

estabelecimentos de Darque e de Vila Nova de Anha não estão licenciados pela 

Segurança Social para realizarem os tempos livres de crianças no horário pós-lectivo, 

situação esta que está a ser estudada. 2. Núcleo Comercial do Postilhão - Alertou para 

o facto de os actuais proprietários do Postilhão estarem a exigir aos comerciantes 

sediados nas lojas deste complexo o pagamento de quantias decorrentes de uma 

intervenção feita pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e que segundo estes 

deverão ser suportadas pelos locatários. O Presidente da Câmara esclareceu que 

supõem referir-se a área existente entre o empreendimento e a estrada nacional, mas 

que é propriedade privada integrante deste pelo que desconhece qualquer 

intervenção que ali tenha sido feita por conta da Câmara Municipal. 3. Pesca 

Desportiva no Rio - Chamou a atenção para a necessidade de se regulamentar a pesca 
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desportiva na margem sul do rio Lima, dado o facto de muitos dos pescadores não 

terem os devidos cuidados da forma como praticam esta actividade. ARMANDO 

SOBREIRO - que aludiu ao estacionamento caótico que é feito no percurso descendente 

da Av. General Humberto Delgado principalmente por pessoas que vão deixar ou 

recolher passageiros para o Interface de Transportes sugerindo que para combater 

esta situação, a Câmara Municipal deveria contratar com a entidade que explora o 

parque do Centro Comercial a implementação de um período de meia hora de 

estacionamento gratuito. (11) 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 Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana 

Margarida Silva, Luís Nobre, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e 

Ilda Figueiredo. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas 

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

presente acta. 


