
ACTAl°2& 
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 22 

DE DEZEMBRO DE 2016:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e dois 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, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Francisco Manuel 

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

Secretariou o Diretor de Departamento de Administração Geral, Luís Filipe Neiva 

Marques. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da 

Câmara declarou aberta a reunião pelas quinze horas registando-se a falta dos 

Vereadores Joaquim Luís Nobre Pereira e 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. INTERVENÇÃO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA - 1. INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 8 de 

dezembro, o Presidente da Câmara Municipal assistiu à missa de sufrágio pelos pescadores falecidos, 

na Igreja da Sra. d' Agonia, promovida pela Viana Pesca e esteve presente na 1 Gala Solidária"+ Minho", 

organizada pela Rádio Alto Minho, com o apoio da Blisq e da Câmara Municipal, com o objetivo de 



oferecer às crianças institucionalizadas no Berço, Lar de Santa Teresa e Casa dos Rapazes um prenda 

de Natal escolhida por elas. No dia 9 de dezembro, o Presidente da Câmara assinou durante o 

Seminário de Encerramento do Projeto ClimAdaPT.Local que decorreu em Coimbra, com a presença 

do Ministro do Ambiente, a Carta de Compromisso para constituir uma rede nacional de adaptação 

local às alterações climáticas e à noite esteve presente na Sessão de apresentação do Livro 

comemorativo dos 80 anos das Lavradeiras da Meadela. No dia 10 de dezembro, o Presidente 

participou na Sessão Comemorativa do 12º aniversário da elevação de Alvarães a Vila, durante a qual 

foram homenageadas diversas empresas locais e procedeu à assinatura do contrato de comodato o 

edifício da sede com o Sport Clube Vianense. No dia 11 de dezembro, o Presidente da Câmara 

participou na cerimónia de bênção da carrinha da Associação de Dadores de Sangue da Meadela, cuja 

aquisição foi apoiada pela autarquia no âmbito da comemoração dos 20 anos de existência daquela 

entidade. Neste dia, o Presidente da Câmara visitou a freguesia de Vila Nova de Anha, onde viu as 

obras em curso no campo de jogos da Associação Desportiva de Anha, onde estão a ser construídos 

os balneários e mais tarde se iniciará a reabilitação do campo e do arruamento envolvente e esteve 

presente na sessão de inauguração da obra de beneficiação e revitalização do relvado do Neves 

Futebol Clube, empreitada apoiada pela autarquia e onde foi anunciada a construção dos novos 

balneários do clube para apoio à formação desportiva das camadas mais jovens da região do Vale do 

Neiva. No dia 12 de dezembro, o Presidente da Câmara esteve presente na Sessão Solene dos 40 anos 

das l~s eleições autárquicas, no Auditório da Casa das Artes, nos Arcos de Valdevez, que foi presidida 

pelo Ministro Adjunto, Dr. Eduardo Cabrita. Neste dia, no Salão Nobre da Câmara Municipal realizou

se a sessão evocativa dos 40 anos do poder local democrático, iniciativa promovida pela autarquia 

que também homenageou a comissão administrativa numa sessão onde participaram membros da 

assembleia municipal, antigos autarcas e presidentes de junta e uniões de freguesia de Viana do 

Castelo. No dia 13 de dezembro, o Presidente da Câmara Municipal esteve presente na sessão onde 

foi atribuído Sérgio Maciel, atleta do Darque Kayak Clube, Vice-Campeão do Mundo de Maratonas de 
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Canoagem em Cl Júnior, o Prémio de Ética Desportiva 2016 do Comité Olímpico Português, galardão 

que se destina a "premiar ações relevantes em prol dos princípios e valores da ética no desporto, 

suscetíveis de constituir exemplos virtuosos e pedagógicos". No dia 14 de dezembro, o Presidente da 

Câmara Municipal e a Diretora Executiva do Comité Português para a UNICEF, Madalena Marçal Grilo, 

assinaram o protocolo de adesão de Viana do Castelo ao Programa Cidades Amigas das Crianças, 

programa da UNICEF que visa promover a aplicação dos direitos da criança nas decisões, políticas e 

programas dos municípios portugueses, incentivando à adoção de uma política coordenada para a 

infância e adolescência. No dia 15 de dezembro, o Presidente da Câmara Municipal esteve presente 

na inauguração da exposição '"'Camifíos-0 Camifío, um Arte e vinho", na sede do Turismo de 

Pontevedra, na Galiza, mostra, que em Janeiro estará patente em Viana do Castelo. No dia 16 de 

Dezembro, o Presidente da Camara Municipal, esteve presente no 1 Encontro dos Investidores da 

Diáspora, que decorreu em Sintra, no Auditório Olga Cadaval, organizado pela Secretaria de Estado 

das Comunidades Portuguesas e onde foi anunciada a realização em Viana do Castelo, em 2017, do li 

Encontro de Investidores Portugueses da Diáspora. No 17 de dezembro, decorreu no Mercado Municipal 

mais um Feirão Mensal com um Mini Market para crianças e um Showcooking sobre cozinha 

tradicional holandesa e realizou-se a IV Corrida S. Silvestre EDP, que contou com a participação de 

mais de 800 atletas. No dia 18 de Dezembro, o Presidente da Câmara esteve presente na sessão 

comemorativa da elevação a vila de Barroselas, que decorreu na sede da Junta de Freguesia. No dia 

19 de Dezembro, o Presidente da Câmara participou na reunião da Comissão Executiva do Eixo 

Atlântico, em Barcelos e onde foram abordados diversos assuntos para incluir na agenda da próxima 

Cimeira Ibérica. Também no dia 19, foi feita a entrega, no Salão Nobre, das lembranças de natal a 

idosos e crianças, tendo sido recebidas 23 instituições do concelho para os cumprimentos de Natal. 

Nesta sessão, foram também entregues as malas de atividades de estimulação cognitiva para idosos 

"Neurosénior" e o valor arrecadado pela Gala Solidária, para apoiar mais de 50 crianças de três 

instituições de solidariedade de Viana do Castelo: o Berço, o Lar de Santa Teresa e a Casa dos Rapazes. 



No dia 20 de dezembro, o Presidente da Câmara Municipal, presidiu á Reunião da Comissão Distrital 

de Proteção Civil. No dia 21 de Dezembro, o Presidente esteve presente na tomada de posse da 

Provedora e restantes órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo. (a) José Maria 

Costa.". 2. ACTUALIZAÇÃO DE TABELA DE TAXAS E DE URBANISMO:- Pelo Presidente da 

Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO

Conforme o previsto no nQ 2 do artigo 2º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais e no artigo SSº do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização 

e Edificação, as tabelas de taxas são actualizadas de acordo com o índice de preços do 

consumidor (excepto habitação) aferido a 1 de Outubro de 2016, sendo aplicável o valor de 

0,52%. {a) José Maria Costa.". 3. PLANO DE INVESTIMENTOS PARA A COMPETITIVIDADE 

DOS PORTOS- Informou que este plano prevê 24 milhões de euros para o porto de Viana 

do Castelo destinados à execução do acesso rodoviário ao Porto de Mar e ao 

rebaixamento do canal de navegação para servir a Enercon e a WestSea. 4. 

ALARGAMENTO DA REDE DE ÁGUAS - Informou também que os Serviços 

Municipalizados conseguiram aprovar junto do POSEUR um financiamento de 

3.100.000,00€ para alargamento de redes de abastecimento de água em várias freguesias. 

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

constante tomadas as seguintes resoluções:- (O 1 ) APROVAÇÃO DA ACT A DA 

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

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

prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 7 de 

Dezembro, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da 
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referida reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade esµo presentes o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José 

Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (02) PROTOCOLOS 

DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara 

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

COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - Nos termos da Lei nº75/ 2013 de 12 de setembro, 

conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2014 e no 

espírito da colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem 

desenvolvendo com as Juntas de Freguesia, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios 

para a execução de obras. A Câmara Municipal propõe-se transferir os seguintes meios 

financeiros para as freguesias, de acordo com o acompanhamento dos projetos e estimativas 

orçamentais relativas aos empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de 

Atividades e Orçamento em 2016 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de 

medição a efetuar pelos Serviços Técnicos Municipais: 

Juntas de Freguesia Montante Designação Obra Número Compromisso 

Lanheses 10.000€ Aquisição Terreno Ampliação Cemitério 2016/5569 

Total 10.000€ 

(a) José Maria Costa. 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, Maria José Guerreiro, 

Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (03) PROTOCOLO DE ADESÃO 

AO PROGRAMA "CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS" - RATIFICAÇÃO:- A 

Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, 



de 12 de Setembro, ratificar o protocolo que seguidamente se transcreve e que foi 

celebrado em 19 de Setembro de 2016:-

PROTOCOLO DE ADESÃO 

AO PROGRAMA CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS 

As duas entidades abaixo mencionadas: 

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

4904 - 877 viana do Castelo, pessoa colectiva nº 506 037 258, aqui representada por José 

Maria da Cunha Costa e adiante denominada por Município de Viana do Castelo. 

e 

Comité Português para a UNICEF, com sede na Av. António Augusto de Aguiar, 56, 3° esq., 

1069-115 Lisboa, pessoa colectiva nº 500 883 823 aqui representado por Madalena Marçal 

Grilo, Directora Executiva, e adiante denominado por UNICEF. 

Considerando que: 

a) O Município de Viana do Castelo apresentou um pedido formal à UNICEF, 

manifestando o interesse em aderir ao programa; 

b) A UNICEF emitiu um parecer positivo quanto à adesão ao Programa; 

c) A celebração do presente Protocolo consubstancia a segunda fase de candidatura ao 

reconhecimento do Município como Cidade Amiga das Crianças; 

Celebram o presente protocolo com o objectivo de formalizarem a adesão do Município de 

Viana do Castelo ao Programa Cidades Amigas das Crianças, no seguimento da candidatura 

efectuada junto do Comité Português para a UNICEF a 1 de Março de 2016. 

"O Programa Cidades Amigas das Crianças da UNICEF visa promover a aplicação dos 

direitos da criança nas decisões, políticas e programas dos municípios portugueses, 

incentivando à adopção de uma política coordenada para a infância e adolescência. 

Pretende-se assegurar o bem-estar de todos os cidadãos e em particular dos mais jovens, 

potenciar a participação das crianças na vida da comunidade e o trabalho em rede entre 

entidades públicas e privadas envolvidas na defesa dos direitos da criança. " 

O presente Protocolo de Adesão rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes, 

as quais definem igualmente o âmbito das respectivas competências: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
1. Para efeitos de cumprimento dos prazos de implementação do Programa, previamente 

definidos pela UNICEF, o Município de Viana do Castelo compromete-se a: 

a) Nomear um Mecanismo de Coordenação, tal como definido no Requisito 1 do Anexo 

1 ao presente protocolo e que do mesmo constitui parte integrante e promover a 

elaboração do Plano de Acção Local , de acordo com os requisitos do Programa 

Cidades Amigas das Crianças constantes do supra referido Anexo I; 

b) Enviar à UNICEF o Plano de Acção Local, em conformidade com os critérios 

estabelecidos no Requisito 2 previsto no Anexo 1, até seis meses após a assinatura 

do presente protocolo 

c) Enviar à UNICEF o Relatório de Progresso, em conformidade com o modelo previsto 

no Anexo 1, seis meses após a apreciação final do Plano de Acção Local. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O Município de Viana do Castelo compromete-se a estabelecer mecanismos de comunicação 

eficazes com a UNICEF, durante todas as fases do processo de construção do Programa no 

Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
1. Na divulgação pública do presente protocolo, o Município de Viana do Castelo 

compromete-se a respeitar as normas de utilização da marca e logótipo das Cidades 

Amigas das Crianças constantes do Anexo li ao presente protocolo e que do mesmo 

constitui parte integrante. 

2. O Município não poderá utilizar o nome, marca ou logótipo da UNICEF, salvo mediante 

autorização expressa por escrito. 

CLÁUSULA QUARTA 
1. A UNICEF compromete-se a disponibilizar a informação necessária para a definição do 

Mecanismo de Coordenação e elaboração do Plano de Acção Local ao Município de 

Viana do Castelo. 

2. A UNICEF compromete-se a acompanhar e providenciar apoio técnico, dentro das suas 

possibilidades, ao Município de Viana do Castelo na implementação do Programa. 

3. A UNICEF compromete-se a potenciar o trabalho em rede e de partilha de boas práticas 

entre municípios aderentes ao Programa Cidades Amigas das Crianças; 



CLÁUSULA QUINTA 
A UNICEF compromete-se a analisar os documentos entregues pelo Município de Viana do 

Castelo e enviar uma apreciação sobre os mesmos, acompanhados de eventuais 

observações e recomendações, de acordo com os prazos estipulados. 

CLÁUSULA SEXTA 
Este protocolo tem início no dia 19 de Setembro de 2016 e termina no dia 26 de Janeiro de 

2018. 

Quaisquer modificações ao presente Protocolo deverão constar de documento escrito 

assinado por ambas as Partes, declarando estas que até este momento nada mais acordaram 

que não seja o que se encontra aqui expresso." 

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

e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Afonso Guerreiro, 

Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. APRESENTAÇÃO DE 

VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto apresentou-se o Vereador Eduardo 

Teixeira. (04) TOLERÂNCIA DE PONTO - 26 DE DEZEMBRO:- Pelo Presidente da 

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

TOLERÂNCIA DE PONTO- QUADRA NATALÍCIA- 26 de Dezembro - O Período do Natal é, também, 

oportunidade de encontro das famílias que, muitas vezes, estão dispersas pelo país devido à 

localização dos seus trabalhos. Considerando que o dia 24 e dia 25 de Dezembro correspondem ao 

sábado e ao domingo, respetivamente, venho propor que seja dada tolerância de ponto no dia 26 de 

Dezembro, segunda-feira, para que seja possível o regresso aos locais de trabalho e residência, sem 

prejudicar o convívio e as tradições do Natal. (a) José Maria Costa." . 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, 

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

Figueiredo. (05) TARIFÁRIO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E 
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA 2017:- Pelos Serviços Municipalizados de 

Saneamento Básico deste Município, foi remetida para aprovação a atualização dos Tarifários 

de Águas, Saneamento e Resíduos Sólidos, aprovado em reunião do Conselho de 

Administração e que seguidamente se transcreve:- "TARIFÁRIO SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

PARA 2017 - O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico vem 

submeter ao Executivo Municipal para aprovação o Tarifário dos Serviços de Água, Saneamento e 

Resíduos a ser praticado no ano de 2017, onde os preços para estes serviços são iguais aos de 2016. 

ANEXO A 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 1 
l. Nos termos do Regulamento de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana do município de Viana do 

Castelo, e com vista à satisfação dos encargos relativos à prestação do serviço de recolha, 
transporte, tratamento e valorização dos resíduos sólidos, na área do município, é devida uma 
tarifa, adiante designada como Tarifa de Resíduos Sólidos. 

2. A Tarifa de Resíduos Sólidos é devida pelos utilizadores de: 
a. Fogo, prédio ou fração urbana; 
b. Estabelecimentos comerciais; 
e. Unidades Industriais; 
d. Administração Local; 
e. Administração Central; 
f. Utilizações Temporárias (Provisórias); 

3. Pela recolha, transporte, tratamento e valorização de resíduos sólidos, a Câmara Municipal 
de Viana do Castelo, sob proposta dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de 
Viana do Castelo (SMSBVC), fixará e cobrará a Tarifa de Resíduos Sólidos, no uso da 
competência conferida pela alínea h) do artigo 51.º do Decreto-lei 100/84, de 29 de Março, 
com a redação da Lei 18/91, de 12 de Junho, e nos termos da alínea b) do nºl do artigo 12.º 
da Lei 1/86, de 6 de Janeiro. 

4. Na fixação da Tarifa de Resíduos Sólidos, deverá atender-se designadamente: 
a. A uma repartição equitativa dos custos pelos utentes; 
b. No respeito pelos princípios da adequação do equilíbrio económico e financeiro, e do 

utilizador-pagador 
c. À necessidade de induzir comportamentos nos utentes, que se ajustem ao interesse 

público em geral. 



CAPÍTULO li 
DA ESTRUTURA TARIFÁRIA 

ARTIG02 
1. Como regra geral, a Tarifa de Resíduos Sólidos assenta no pressuposto da equivalência entre 

os consumos de água e os volumes de resíduos sólidos produzidos. 
2. Para os titula res de contrato de fornecimento de água, a Tarifa de Resíduos Sólidos é 

determinada por tipo de consumidor e escalão de consumo de água, de acordo com a 
estrutura fixada na Tabela I, do Capítulo V. 

3. Para os utilizadores do Grupo 1 - Doméstico, não titulares de contrato de fornecimento de 
água, é definida uma Tarifa de Resíduos Sólidos fixa mensal, calculada com base no consumo 
médio do Grupo 1- Domésticos, do ano anterior, conforme Tabela li, do Capítulo V. 

4. Para os restantes utilizadores, não incluídos no ponto anterior e não titulares de contrato de 
fornecimento de água, é definida uma Tarifa de Resíduos Sólidos fixa mensal, calculada com 
base no tipo de atividade e produção mensal estimada de resíduos sólidos, de acordo com a 
estrutura fixada na Tabela Ili, do Capítulo V. 

5. Na definição da estrutura tarifária poderão vir a ser fixados fatores de correção para os 
utilizadores comerciais e industriais, detentores de contrato de fornecimento de água, de 
forma a obter uma maior adequação entre a quantidade, qualidade ou natureza dos resíduos 
sólidos produzidos, independentemente da estrutura tarifária referida no ponto 2, sendo o 
cálculo da Tarifa de Resíduos Sólidos devida o previsto na Tabela Ili, do Capítulo V. 

6. Para os produtores de resíduos sólidos especiais equiparáveis a RSU, que venham a celebrar 
contrato com os SMSBVC, nos termos dos artigos 35.2 a 39.2 do Regulamento de Resíduos 
Sólidos e Higiene Urbana do município de Viana do Castelo, será cobrada uma Tarifa de 
Resíduos Sólidos de acordo com os termos do contrato e produção de resíduos sólidos, 
conforme o previsto na Tabela IV, do Capítulo V. 

7. Pela prestação de serviços com carácter ocasional, a solicitação dos produtores, será cobrada 
a Tarifa de Resíduos Sólidos, de acordo o previsto na Tabela IV, do Capítulo V. 

8. A prestação de serviços de Fiscalização e fornecimento de equipamentos será cobrada de 
acordo com as Tabelas V e VI, do Capítulo V. 

9. Outras prestações de serviços não previstos especificamente neste Regulamento, serão 
debitadas de acordo com o somatório das seguintes parcelas: 
a. Deslocação - com base no custo Km ; 
b. Mão-de-obra - com base no custo salário / hora; 
c. Materiais - com base no custo de aquisição dos materiais acrescido de 20% para cobertura de 

encargos com carga, descarga e armazenagem. 

d. Outros encargos - Acresce 30% referentes a custos indiretos, designadamente custos da est rut ura, 
de investimento, amortização de investimento, dos serviços gerais, de manutenção, de gestão e 
financeiros, acrescido de margem prevista para o serviço. 

10. As situações omissas devem ser analisadas caso a caso. 

CAPÍTULO Ili 
DAS EXCEÇÕES 

ARTIGO 3 
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1. Os consumidores do Grupo 1 - Domésticos, que se encontrem em sbo de carência 
económica poderão ser contemplados com a Tarifa Social deste tarifário depois de cumpridos 
os requisitos exigíveis para o efeito. 

2. A redução da Tarifa de Resíduos Sólidos é requerida pelo interessado, provando que reúne as 
condições respetivas, sendo estas reconhecidas pelos Serviços Municipalizados de 
Saneamento Básico de Viana do Castelo. 

CAPÍTULO IV 
DA COBRANÇA 

ARTIG04 
1. Para os titulares de contratos de fornecimento de água, a Tarifa de Resíduos Sólidos será 

liquidada através de aviso/fatura de água, em que constará devidamente especificada. 
2. O pagamento da tarifa devida é indissociável do pagamento da fatura dos consumos de água, 

observando-se as regras e prazos definidos por esta. 
3. É obrigatória, a cobrança e liquidação mensal da parcela da Tarifa de Resíduos Sólidos 

correspondente ao Qos, nos termos definidos nas tabelas 1, 11, Ili e IV do Capítulo V. 
4. Para os não titulares de contrato de fornecimento de água, será a liquidação da Tarifa de 

Resíduos Sólidos efetuada através de aviso/fatura a emitir mensalmente, observando-se as 
regras e prazos nela definidos. 

5. A cobrança da Tarifa de Resíduos Sólidos resultante dos serviços prestados e previstos nos 
pontos 6, 7, 8 e 9, do artigo 2.2 será efetuada através de aviso/ fatura mensal, observando-se 
as regras e prazos definidos por esta. 

6. Podem os S.M.S.B. celebrar acordos com as Juntas de Freguesia que queiram prestar o serviço 
de cobrança na sua área de jurisdição, ficando neste caso, para a Junta de Freguesia o 
correspondente a 10% do valor das tarifas assim cobradas, sendo os respetivos recibos 
remetidos atempadamente, pelos SMSBVC, para efeitos de cobrança. 

CAPÍTULO V 
DAS TABELAS 

ARTIGOS 
Tabela 1, referente ao ponto 2 do Capítulo li 



. lipo de Utihzadot , Esca· 2o Conslr'\O r-1 l Tarifa fixa Tarifa Yw ável l 
·--·-·-·-·---·-·r·· .. ·-----··--.. ------·---.-·-·-··-·--··-··c.·=-~:::x.~.-.·~~·.-.·.~~· ~.·:::.~.-.~~~=~·""·=:.-.-.r-···· .. ··--··-····· ......... -.~:.-.~:.:::.·.-:~~;~~.~·.·~1 

1 l 2 9 ) a 15 ! 0,2800 € i 

1 19 Co~~dor [:::.~:.-.-.~~:::.~:.~ ......... ::.~.·x~ .. ·~:.-.~--~.-.-~] 2,SOOO C :.~:.-::.·.~::::.·::.~;.j.~~--~.l 
i i 4~ >H Í 0,4800 Ci !······-··--......................................... -................................ , ......................................................... + ............................................................................ 1 

Utifüadaes ! l 19 Oa l S j 0,1993<! 
. ... ............................... _ ........ -............. ,_: .............. -...................... '\ 

OcltMésticos Tarifa Social i 2e ::; 6 25 ~ lsê!'to 0,3232 <! 
t .............................................. _ .......... : .-. ................................. { 

; ! 3? >H t 0,4478Ci 
>••OoOO•<•'""'' ..... ,__,,,,,, _,,,,_ .. ,,,_,,,, ,_oooo" .. OO ... o .... o-••• ••OOOoOo·-· .... --00 .... oO .. ooOoo M>U .. OOoo .... OOoO•Ooo0-0 ... oO ....... ,, .. , _ .... _,, .. ,, .. H_ .. _ .... _,_, __ 000 ... ___ , 

1 ! 1, o.i :s ! 0,2200 <! 
i :··-····-·-·---··-·· ·-··-· ... -·-·-·-··-· ·--·--·-·· ... -·-; 
i Trnfa FaM11ias Nu~os~ 1 2~ : 5 ~ 25 i 2,SOOO ( 0,2800 <! 
i ............. -.............. -··-·----···--··< --··--··-··--··--.. ··--·: 
j l 3i >25 1 0,3SOO <l 

-----··~·-·'"- ...... . ..... . ...... .._... .. ___ . __ .. ____ .. __ ,._ ............. --.. -··--·--·-· ·-··----.. ---·=----·--·---- ·---·-··------· 
· ô>Mé'cioe lndustria i . l l,1016<! 

Util imlores 
~o 

1 DoM4stic<g 

> ......... _. -----.... --.. -·-·--.. - .. -----.. ··"i Ul'Wco ..,3 1 10)806 < ·--.. ··---.. ----·-1 
j T~or~ nos ~ i l,OS68 <! ··--·--·Mo ·-·------·· .. -· .. ··--· .... -.. -_ ........... _ ......................... ._ ............... -........... .._ .... , ... _ ..... -.... --.... - ............................................. .._ ...... -, 
! AiM1nistraç20Central l úr~co -i3 j 12)818 < 1,26SO <i 
;·······-·· .. ·-· .··· .. ···-······-···--·-·---·····-·-······-···-·· .. ···-j··· .. ·······--···-· .. ·-·· ... ..--..................... 1·-····---·----·---· -·------·----·-·-··-~ 
Admrnistra~o local, «can 1zaç~es nJo i i i 

1 tmrnaMerat.liSSeMfins luaativ~, e j ! J ,OOOO ( O 3SOO cl 
! rnstittições põblrcas desolidane:la de i ÚNf.O M3 l ' i ! . 1 • 

................................. t::~;~~~~~i~~~-~~![i.~~~~~=~~~~~L ..... _ ......................................... J::~~~~~-~!~~=::~· ~:~=~i~!~~~~~~~j 
1.1 Tarifa Fixa, destinada a suportar os custos fixos relativos à prestação de serviço, com va lor 

variável em função do tipo de consumidor e escalão de consumo (€). 

1.2 Tarifa variável de resíduos sólidos, indexada ao consumo de água e diferenciado em função do 

tipo de consumidor e escalão de consumo, e destinado a suportar os restantes custos da 

prestação de serviço(€) . 

T - Valor da Tarifa de Resíduos Sólidos, obtida a partir do somatório da Tarifa Fixa de com o produto 

da Tarifa Variável pelo consumo de água. 

Tabela li, referente ao ponto 3 do Capítulo li 

-·- -·· - - -· _ .. ·-··- .. - .. - ·-·-.. r--··· ... -- .. T . 
Tipo de Consumidor ! Escalões M 

· ........ ~~~-'-~:~ .. ?. .. ~.:..:~ ... ~.~-~~~!~c-~.: .................. L. ....... -~~!.~.~----................. ~!.?.~.~~ .. ~ .......... L ........ ~!?..~~-~-~ ....... ...1 ........ ~~~ .. ~.~?. .. ~ ........ ...I 
2.1 Tarifa Fixa, destinada a suportar os custos fixos relativos à prestação de serviço, com valor 

variável em função do tipo de consumidor e escalão de consumo (€). 

2.2 Fm- Fator médio da tarifa de resíduos sólidos, cujo valor corresponde ao do consumidor médio 

do ano anterior, e destinado a suportar os restantes custos da prestação de serviço (€). 

2.3 Q,,, . Consumo médio de água do ano anterior (m3
). 

2.4 T - Valor da Tarifa de Resíduos Sólidos, obtida a partir do somatório da Tarifa Fixa com o 

produto do Fator médio (Fm) pelo consumo médio de água (Q,,,). 

3. Tabela Ili, referente ao ponto 4 e 5 do Capítulo 
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í'-------·--·-·········-·--.. -· .. ··--····-··-··········-··-····-·····-· .. ··---·-···-···--··---······-··-······--·-··········-··-···-····--·-······-·············--·-····-··-·-····-··.. --···----······-·····--·--: 
i E:s.irUUJn da Tarifa i r ............... r ................................................................................... -.......... r····--····-·······- ····;;;k~~······1-.. --·····-·· ................... _ .. _ ............. -.................. ( 
iG:upo.s l TipodttAtívidade 1 Esulio ( ) hnifa fixa Cus.to (ton) Tarifa T f 
1 ; ; Mellsa l ton ; ; 

: ................ T .... ~~-~-::-~·;~·~::···:·~~-:·: .. ~·~·~-:~·--·-··-.. ·r_:·~:.-.~~-.~.·:.-~.- ·:.·::::.~.~~~~~.-.~~.-~--~.1······ ................. _ ....................... -.·:.-.-.~.·.·.'ii~~:iJ 
l f 2A 0.01: 1 1s,n2s < ~ 

' .......... ~.M9.~ .. C 
22 4l83 e i ................ ~ ............... , 
25 7562 € i .,,_.,, ...... ::.i .••.••••. ~ .. ··-·i 
29 0842 ( j .,,.., .. u_,.. .. /...,,,_,,.,,,,,_~ 

324121€ l .............. :-.! ................ ; 

351400 ( i 
.............. ":'.l ........ - ... -; 

197.1441 { i .................... _ .............. ~ 
143,5726 ( ! 

r·--................ -.... ··--· ............ _ .... ________ ............ _ ...... E;;~~~~;-d'; .. i;·;1;-~-- .. -----..... _ .... _ .. ____ ........................ -............ i 
~·••••••,. .. ••••••••y•••• .. ••••••••••.,•• .. ••-.. •••• .. •••••o.,oo;o,,.,,,,,,,..,.. .. ,,, .. ,,_,..,,,,,,,, .. ,,,,,,,:•••••oh••••••••••• .. ••• .. h-.. O•••·• .. • .... • .. --•••u-•••• ..... 000.--•••••--·-•• ... ••-••>• .... •1 
iEsulãoi l nU!Mllode Produção deRSU (litros) i Produção Média Metaal de RSUfixada (Utros) l : ....... -;:;·--... 1 ..................... _ ............. º.; .. soc;·-................................. t .................................................... isõ ................................................... I 

2A 501 a 1000 750 

j 3A l 1001a1500 ! 1250 J 

~s~~~~~~J!~~~i~~~~~~~rt~~~~~~~~ 
! 74. i 3001 a4000 1 3250 l 
!hoot .... onO~•••••!,, .... , ,_,_ .. ~n-•0•"6•••~-•• .. .._.-~,.. .. ,, .. ,,,,_,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,_,,_.,_,.,, .. _,,,,,.,,,..,,,,.,,,,, .. ..,,,_.,,,,,,...,.,,, , .. ,, .. ,..,,._,,,,._,,,, ,,,..,,,_._,, ... ,, .. ,,,,,,.,.,,,,,,,,,,i 

1 84 j "001 a 5000 i 3750 [ 
~.-.. , ..... , .. , __ ,t-••••••-•••••- •••••• .. •Otto-••-••••••U•o>•-•>• < ... ••>O•• .. •• .. ••-..o•u-•••• .. ••-:•-.O••••u•,_•..,•• .. -•••• .. •••u• .. ••"--•••"'"'' .. '",..'' .. ......,'~''''"-••••••••••••"•••••••H•0••-•••"1 

' 1a l 5001 a 10000 ~ 7000 i 
, 28 f 10001 a 15000 1 12500 ! 
~·0-00•000 ... - ... ? .... ·-····---·••o ..... 0•• .... - . ........... .......... ..................... ,,_ .. ,.,_.. ••• - ... t-•MOO-OOO-• .... •oo ................ HHoO-oU>o·o-oO_,. .... ,, .. , ,., _,,,,.,. ........ ~ ................................ ~; 

i 39 i 15001 a 20000 l 17500 ~ 

[~.-.-.~-~--.-.~1.-.:-.-.~.-.-.-.~-~~-:.-:.~:.·.~.-.-~~x:ix~~.:-~:.-.~.--~_·.-~·.-.~.-.-.-~-.1=~-"·-=:.·:::.-~~-~.-~~:.-.·::.~.-.~.-~~--.-.-.-.~~?.?..-.~.-.-.-.-.-~.-:=~.-~~~.-.-.-.-.~~~~-.-.-.-.~.-.-~] 
3.1 Tarifa Fixa, destinada a suportar os custos fixos relativos à prestação de serviço, com va lor 

variável em função do tipo de consumidor e escalão de consumo(€). 

3.2 C - Valor dos restantes custos do serviço prestado, por tonelada de produção de resíduos sólidos 

estimada, incluindo as operações de recolha, transporte e destino final (€). 

3.3 P - Produção mensal, estimada em litros, de resíduos sólidos por tipo de atividade. 

3.4 T - Valor da Tarifa de Resíduos Sólidos, obtida a partir do somatório da Tarifa Fixa de Serviço, 

com o produto da Produção mensal estimada (P) pelo custo da tonelada (C). 

4. Tabela IV, referente ao ponto 6 e 7 do Capítulo li 



4.1- Tarifa Fixa, destinada a suportar os custos fixos relativos à prestação de serviço, e devida em 

aviso/fatura emitida. 

4.2 - C - Valor dos restantes custos do serviço prestado, incluindo as operações de recolha, 

transporte e tratamento, de acordo com o peso ou volume, em função da natureza dos 

resíduos sólidos(€). 

4.3 - n - Número de contentores recolhidos ou volume equivalente em sacos plásticos. 

4.4 - T - Valor da Tarifa de Resíduos Sólidos, obtida a partir do somatório da Tarifa Fixa com o valor 

do produto do valor dos restantes custos (C) pelo número de contentores (n). 

5. Tabela V, referente ao ponto 8 do Capítulo li (Eliminado) 

E~;;~i~~~~~=~~~~~:]~~~~~~ff~===it~~~-=~ 
Contertor 240L ~ 7,9660 € 1 j i 7,9660€ i i 

Recolha, Transporte ·-·····-·············-··--·-·······-··« ···-···---···--···--····< 1 1--.. ····-····-······-i ; 
deResk:luosSólidos Contentorde360L[ 11,9215C Í i ! 11,9215€ 1 l -······-·------···""·-·-········--·! ····-·· ... -................... _ ...... ~ ; 1 ................................ _,_i l 
emcontentoresou Contentoroe8-00L j 10,7806 ( 26,8769t i• n jl0,7806 ( + (\ 26,.8769€ ]• n ) i 

............ - .................................... .._ ..... - ... '\ .... ~·-···., ............. ,_., ......... i i r"····-·· .. ··-•n--•······: ; 
volume e~uiva lente Contentordel0004 35,?759€1 ! \ 35,7759€ ~ i 
'1:tl'I S.lCOS plásticos ··-··-··········-···--·········-······-····•i .............. _ ............ -·j i ! ......................... _ .. ~ l 

Contentor de 50001.i 66,5522 Cj ! \ 66,5522 < 1 j 
, ..... ê~~;~~;e-;·75oc;LJ .......... 66:55·22'«-i ! r66·;ss-i2·.:···1 1 
...... , .. _,,,,., .... , ....... ,, .. ..,.,,..,,,.., ... ,.,,,,,,.,., ooooooo"'''*H-••--.... ,.. .. ,..,.,,,,,,,,,,,.. .... , ... i ... .,,, .. ,._ .. ~ ...... _. .. ..,.., ''''" ....... ,.,,,, .... ,.., ..... ,,_..,., __ .. ,,-, .. ,,,.,..._,,,,.., .. ,,,_,_, .. ,,,..,,u, .... ,,,, .... '*'''-'''' ..... , ........ ,,,,.,..,,,,, 

6. Tabela VI, referente ao ponto 8 do Capítulo li 

--i!F"~Ç~-~·;1:~··r?~;~ r~bn~ ~Çã;·;j;~·-~;-1 
....................................................................... ~ ................... _,,, ...................................................... ................................. - ...... -....... !···-·· .. -····-.. ····-............................................................. ~ 
!vistoriaainfra-estruttra detotimentos(ValorTotalt 6&,7600 ( ~ 21,1181€ ! 
1Vtstoriadeslstemas.ded~síçãode produç.ão 29,1930 ( , 8,8600 ( , 
~ .................................................................................................................... _ .............. -.. ......... -................................................................. -; ... ·· ... -....................... __ , .... ,_ ... _ ..... ~ ......... -... -_ ............ : 
l~~5~~-~!-~~!~~~~-.~~!.~-~!.~~~~:!.~ .. ~~.:~.~~!~~.~..... . ........... ~!..~?.~~~··-·······.i ............................ .!~~.~~.~-····-···· .... ·-··· .. ··-···! 
Sobre os valores indicados incidirá o IVA à taxa legal quando aplicável. 

ANEX04 

TARIFAS E PREÇOS 

ART.º. 1 
FIXAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS 

Todas as t arifas abrangidas pelo presente regulamento serão fixada s pela Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, precedendo proposta do Conselho de Administração da E.G. e ouvida a Entidade 

Reguladora do Sector. 

ART.º. 2 
TARIFAS 

1. Tarifas referentes à prestação de serviços de fiscalização 
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···-··-····--·-··-··-··-··-. 
Tarifas ; r········--·········-·········-· .. ······--···-.. -...... _ .. _,._ ............. - ...... -...... -.... - ...... -.................... - ...... 1 .... ·;·;-;:;;~·- ............................................... _ ............... -........ -····---6·8:·;·;~-€1 

: Vi nort li ! 1 nfra-ntrutJrz:.s &- lot<-ami.!11tO> (\la lor To t ;; I} !· .. ·--·-·--······-·-··-·····-····--· .. ··-·-··--··-··---·····-··-··-· .. ·-- ---·-····-·-··-·-· .. -·i 
: i Por ca.da l.Ot'i: r-!3t.mt;: 21.1181 € ! r.,,.,, .................................. ,,.,,,.,,,,,,,,,_ ........... _ .... , ..... ,,,,, ....... ,,,,,,,, .. ,_.,,,,, ,,,,.,,, n .. o<•• ......................... ,,, ,,.,,,,,:, ...... _,,,,,,,,,,, ..................... MOOOO-·ff'°HOo .. OM< .... 00<' .... 0 ... 00 .. 00-oo .. o ... o .. OOO·"' .... , ..... ,._.,, .. , ,~,,ooooOoooOooo1 

! i Ate300m::? de l mpl.l ntlç~o l34. S&16€: 
i V'I $ torl M a 1 nfu-+;t rutura> tnl:JUStrl! 1 S r··c.·~"300·~·-5·0~·;:;;"?"d;·j·~;i·;~~·çJ~·-············"- ......... m'J::s·n·~-c] 
i :······-··-··-··-·· .. ~··-···· ·.,..··-·····-···-·-··········· ............................... .................................... ~ 
i l :Supt!rtor 3 500 mz dê lmoll ntação 336.4 539 € [ 
r···-~~:~;·:·-~:-;·::· .. ~~·:;:~~ .. ~:;;·~:·:;~~~-~:---........................................ 

1 
...... i.; .. ;·;·;~ç;~-............................................................................. 3·2:;·2i'1 .. ,

1 
; . . : Por <:'.l d i Ft3<:'.Ç~o rtsu nte a.seoo e: 

:······:·~-=~:~-:·:;·::··~;:;·~·;:·~=··:·~·:~~=::::~·~:=~~:·~-.-:·:···c::;~~}.~;-~:~;~~;;i~;~~~:::=:=::~::::::~::::::::~:: ::::~::::::~~~?.~:~~~! 
. i oe 25 a 100 m::? d;, 1mplanu~)o 49.3817 €! : outras n;; ta la;~e:; n}o dest .nadas l ha bttaç}o ; ............................................................................... - .... - ............................................. ! 
; i s uperior .! 100 mi de 1rnpl3no çJo 65,8423 é 
:•"•"•-••·•-• .. '""'"-•••••••-••••••"''0•••••~••"•••••-••••••--•--•••..,_•••••••" .. '"•"•••·••o••••"'"''" .. """'''-º''"" .. "'''•• ... •-""""f•"'"'º'--•••-•""''W'''"'"..._' ... "'º"",...,."º""'''"'''...,n•oOo .. •••o•••"'"'''"'''º''''''' ''"'''''..,..4"''-""''"' º .. "''''"f 

l ~ · f rac;'.fo ou LOt!: 29,1930 € [ 

!:::::~~~:.~5~~~~-~~~i~?.~~~:~~~~~!.~~::::::~:=:~~ :::==:::::~~~~"i.~I 
Repettç~o de vtstort .l por r3 :.!.es lmputaveH ao> t "'!UH;!f'ttes j Es tabf:'lectmento~ comerctats. 1 

: i 
, l 1 ndust rl.lts e out ras t ra u i ações º " º 32.92:11 €i 

L_ ........................................................ -................... _ ....... -.... -.................. ---........................... Í ... A.~~!!.~.?..!~ .. i!..!H.!?.!!.~~ .................... - .............. - ..... - .......................... ..! 

2. Tarifas de execução de ramais, nos termos das alíneas. a) e c) do n.º 1 do Art.º 58: 

r··-··-·-:r~-~ã;~----·--·-·1 

r-- ----- --- --- --,- ~.:::~-- -- -1:.f E~~l-- ·--.:=:~ --- --1 

1 1 r~-·~---Y,-~ ..... : .......... , 1 

! Ramais de cigua (*) 
1 lo 3/ 4 " 30,0000 <1 
1 Por cada m etro l~ .. ~ .. :.'. .................. + ... -...................... ~.?.!~~~.!:.{ 
! i s eguí nte l·~·}·Y~-.::_ ...... T ........................... 1:~~~~-:-1 
~ ........ ....... "' ................... ..._ • ••• .H-<o .... .............. .............. t•••O# ........................... u···--·-·H .............. H ...... t ........ _ ......................... u•! .... • HHH•••·~· ...................... ~ .................... i 
· i i S?i 12 S mm i i 

j f '''"'' .. ~•O•o••-••o•OHO•o••i i 

Ramais de ciguas 
residuais (*) 

1 ili) 150 mm i i i Até 20 m r-................................. 1 fsento i 
l 1 ~200mm í i 
~ í0•0000_0.00oOh0h•0H00 ... oOOH1 i 
1 iO 30 0 mm i i 
~. , ...... . ,,,ono•>••H•"000000UH·oOOOO·OoOoOOoOoO°"o'-"'''"º'' ! 'n .. Ho0o00 00o••-oOO•oto T'>1-:00 ... 00 .. oOo .. < .. OO>>HOo-••••O•o ........ ................. ~·~ 

l iS) 125 m m Í 68,0000 € ! ! r ...... ..,. ............................. ~.!·•••"''º' .... _ ...... u ............... . ........ u•u•• .. · •· ...... ~ 

! Por cada m etro ~~ 150 mm i 75,0000 Ci 

j segui nte iQ 200 mm , SS,0000 € l 
1 ! .................................. i .......................................................... ~ 

! i jc 300 mm l 95,0000 € j 
"U.•••••U••··--·""···· ....... ... '"" •.•.••••.•• ~ ................. ...... ;··o•••········ .. ••• .. ······--···••OO ...................... ,_, .. h•••••• ........... H .... ......... u ..... !•···~ .. ..-. ........... u·•·o~·····,.,.~·•H•O•'OO• •· .. ·-·····~ 

i Por câmara de vi s ita s uplementari S00,0000 €1 
" ~• ••··•.o•••• •.,··•••••••••·•••••••••••••O•• ... •U•·••h•••••u••"'''""•M•t"''"''"'"".....,••'"•'~•·•!.-,,.,...,., •• ,,,, .,, .. ,.,,.,..,,,,.h,,., ..... , .• •• , • .._, ,,,,_,,~ 

(• ) "-eeuçio de r-i sujeito .aoryarnenlo e~.cffico casoimplique at:riwessamenio de estrlliltu 
nacionais 

a. A tarifa correspondente a diâmetros intermédios será a referente ao diâmetro 
imediatamente superior; 

b. A tarifa correspondente a diâmetros superiores aos máximos indicados será objeto 
de estimativa orçamental; 



c. Considera-se câmara de visita suplementar quando, para executar os ramais, houver 
necessidade de construir uma câmara de visita na inserção do ramal à rede pública. 

3. Tarifas de ligação às redes de abastecimento de água e às redes de águas residuais, nos 
termos das alíneas b) e d) do número 1 do Art.º 58: são calculadas, em habitações, de acordo 
com a tipologia de cada fogo e, nos restantes casos, de acordo com a área de utilização e fins 
a que se destinam: 

(NÃO APLICÁVEL) 

4. Tarifas variáveis do serviço de abastecimento de água, em m3, por escalão e tipo de 
consumidor, nos termos do n.º 3 do Art.º. 59: 

Para efeito do n.º 2 do Art.º . 33 e da alínea e) do número 1 do Art.º. 58, o cálculo da tarifa média 

corresponde ao valor médio dos diferentes escalões domésticos. 

5. Tarifa fixa de abastecimento de água, conforme decorre da ai. a), número 1 do Art.º. 59: 
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l ! Até 20 mm . 3,5420 e! ! Comãrcio e industria, administração 1 .. - ................... ,. ..................................... f ................................... -j 
i central, local, instituições de , >20 até 30 mm 1 9,5119C j 

lAiliz~dores 1 solida~i ed~de social, si~temas predi ais r .... -... ~~~--~;~-~~-~·······-··r ......... ~;-~;;;-~1 
não 1 corrun1~r1os, temporános e i···-··---··· .. .,····-········"--··-········· ....... + ................. ~ ................... ~ 
Domésticos j organizações não governamentais SEm l >50 até 100 mm 1 49, 3952 cl ! fins l ucrativos j .. ·----····· .. ·-·--.............................. -t ........ -........................... 1 

. j >100 mm Í 61,6722 Cj 

. 1 Restantes Contadores , Diametro Virtua l , , 
••••••••"'""'' ' "''·'•-·• .. •••••• .. ....,.•••·•••-••• .. •••"•"•''''''''""'',..."'''''''.-•• .. ••,...u•••••._..,,,,,,,,., ,,,,,.,_,, .. , .... ,,,,.,,,, .. ..,,~,,,.,,,;.,.._,,,,_,.,,,_,Uo,..'° .. '''ff'•••"''~•""'º..,..''''''-""';._,,,,, ... ,.,,.,,._,~,,,,,,, .. ,,.,,,,,,: 

• Rai?quadrada do somatório do quadrado dos di ametros nomina is dos 

contadores insta la dos 

6. Tarifa fixa e variável de saneamento, conforme decorre da alínea b) do número 1 do Art.º . 
59, aplicada a todos os utilizadores, a calcular de acordo com a seguinte fórmula: 

Em que: 
T=A+ 0,9* [B * (Q)] 

T=Tarifa 
A= Tarifa Fixa, consoante o tipo de utilizador 
B= Tari fa Variável 
Q= Consumo de água (m3) 



... -................... -............. _ ............. _._ ........ -...... -.......... -....... --.......... -...... -........................................... I ............................... T·-·c:º~º;no .. -;-···--.. ·--.............. ..-.-... - ...... _ ...... i 
, lipodeUtiliz.ador ~ Escalão i 1 i Fixa Variável j 
~ ............................................ r ............................................................ -.................................................... l ............. i2 ............ t .......... õ~·-s. ........... 1 ........................................ õ:s1s3'·<l 

l i 22 1 5alS l 1,0120€Í ' Tarifa t ............ _ ................. , ................................. ~ 3 3396 e ........ - ... -............... , 
j 1 32 l 15a 25 1 ' 1,S888C j 
l l ............. 4·2·--·""'"l-""'""·"~2·5·-·----1 ......... iõõ38'('! 

• Uti 11 zadores !"' ..................... .................. -....................... -........................................... t ............. 1~···· .. ···-·1 ......... õ .. ~ .. is-·--r-.... ·-·-.............. . ....... õ;li64c'I 
Domésticos ~ Tarifa Social 22 15 a 25 Isento 1~906 <l 

!: i· .. -······- .... ,, ........ - ............... --................... : .... _,, ____ .......... - ....... ~ 

i l 32 l >25 t 1,9039€1 
i.. ......... ,_, .............. ........ _.,,,_,, ...... ...... ............ ................ ........... .. .,, . ....... . . .... ...... j .... o ........... . ............. - ........................ ............. ..... ;O>o•0-0 .. 00,00H .. Oo .. HOO .... O ........... ""''''' ... ,..._.,,, __ ,"1 

! j 12 ! O a 15 l 0,578.3 <1 
. 1 Tarifa Familias Numerosas r ........ _.22" ........ -r-·is"~-lS· .. -i ~,3396 € ........ i;õii()(1 
' i ~ 32 l >25 ! 1,.5888 €! .............. - .................. - ......... 1···-................................. _. ...... - .............. - .... ·---... " ....................... _ ........ -,. ............ -....... -......... i ....... - ........... ..-.. ........ t ............................. ~ .................. - ... ·"-~··--.. -~ 

1 i l 12 i OaS i 1,2549€! 

1 i Co~rcioe Industria r::~::::::~~~::~~:J:::~ .. ~~~~~~~~:J 3,5000 € ~~~~~~!~~:~] 
' Í Í 32 ] > 750 l 1,0S00€Í 
i 

~ ~·---~~ .. ~.~~!.~~~-~.~~~~~-~ .... - ............................................. ! .......... ~~~~!~.! 
t' j Adm ni stração 1 ocal. e orga nízações não i 0~500 e 1 
!Uli~~~~ não L.~~~~-~~ .. ~~~~ .. ~-~~-~-~ .. ~.~-~-~~-~~-................. i Único m3 3,SOOO C ........................... - .. ! 

O CO$ !.... .. '.~~~-~~!.~~ .. ~-~~-~!~.~ .. :.~.~~~~-~~~~~-' .......... _ .. ...) ,_ ..... ?.~~~~-~-! 
[ TQ:lll>or~ios ~ 1 , 2,1388 C ! 
t ....... - ...................................................... --............... ~ .......................... -... º ....... t .................................. ~.-· ................ _ ........... r .. -· ......... -...... _ ......... ·-..... ._ ........................... ! 
: l 12 í ºª s i 1,2549€! 

Com me1idorde ~udal instalado(•) t::~:~.~:~~~~:~~·~]::~~::~~:~~~?.~~J 7,5394 C :~:~~~~~!,~~! 
j 22 i >750 i 1,.0SOO<l 

.............. - ...... - . ................. ~ ... -·À ....... _ .......... ___ .,_ ...... _ .... u .................... _ ............................................... _ ....... . .;. ...... _ .............. ___ , •• L ....... _ .... - .. -........... !... ......... _ .............. - ..... _ ............ -- ................ J 

• Estes casos serão efeauados a pedido dos utllltadores finais ou por lnldatlw própria da E.G.. sempre que Isso se 
af~ure técnica e ~onómlcamente viável, tarifa variável com base na medição efe<!lva que dele resulte e escalão 
em que se posicione. 

7. Tarifas ao fornecimento de elementos de cadastro, suspensão e restabelecimento da ligação, 
desobstrução, verificação e mudança do local dos aparelhos de medição, incluindo deslocação, 
materiais, remunerações e outros encargos. 

l~ re:l taOZ.l ec iN!nto n. ~ h3 oo ;.,t~ S3 !!l. :>!. ::t:i ~~H ! 34,4S29CI 
S!!lSpi'lllo e rai ,- cv i:.1 ~.;i~ooarv •ç oót· .......................................................... - ................................ _ ... _ ................ - .......... - ........ L ....... --................ j 
n na n;r.to CIO r~1.-1)( 1re- to Porc11:1• resu!l>e!fO-t"!tO \.. l 

$2luinte i 34,4S29€j 

:·-·~::·;·:·~~~:·=:~:·:·;·;~:,·~-~:-~::·;:·;-~·=: .. ~:·:: .......... ::~~~~~~;::~~:?~~~;:::~::~:::·:~~:~: ;.~~~:~?.:~~::~:~:~::::::::~~:=::~:~:~~~:~r::~::~~~~~~~ 
! 1-n :ao01 >?O rt"I i 9S,3286C t 

t:::!.~~~::~~~~~~:~:~:~~:~-~~~~~~:~~~~:~i.~~~~~!~~~~-~i~~~~:~~~:~.:~~::·~:::::~~:·~~:::~~~~ ~:~:::~~~~~:~-~:::~=-~:-~::~:::::::~:~~::·:::~~:~:r~.:::~~ii:~1 
· DesobH1...çio ~ rar:u ôu:uu res·e~ii; ~ou : aio ... mc.:ptora n.'" !~o,l>rt~ 1d j 134,S816C! 
1 .... - .............. _. .......... , ___ .... , ................... _ .. , ................... - ••• ...- .... - ......... _ ........... - ........................... -·-···· .. -· .. -· .. ••••••• ...... _,_,,_ ···---···.-··-··· .. -···-·· .. ··--···· ........ __ ........... : .. _ ..... ,--.·-- · ·· -·-·" 
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8. Outras tarifas 
r-··--··r;·~-~-----·: 

:· .. ················-··'"······-···-·-····-···-········ .. ······ .... ·······--·········-.. ·-·········-····-·· .. -·········-·········---······r··::·:;;·;;·;·~i;·······-.. ··-····-······--·······-·········-l--·-·"··-2s~oiis·<1 

. An :i li Se1 dt i'roje:to s de 1 nsnlaçõts Pr idi 1is a D<>mi : it ia r1 u de t··· ............... --··-···-··········-··--·--·"··-·-········ .. ·····-.. f--·-······· .. ······-·····---... i 
: Águ;a, $! nei"1U"ltD e Rtsi ÓU-'> S611dos ; ..... ~-~!. .. '..~~~_!~_a_7_:;.~~.! .. ~~-~~~---··-.. ····-·----i ............... ~!:f.~!.~!-.~-l 
l ................................ _ ... ·--········--······-········-·· ............... -··-····-··--··--·······-··---··--····--··--.l ...... :.::~?.:.:-.. :::.1.:.:.:.~.::-~.~--i:.:.~: .. ~.:.:~:'. .... ...l ................ ~.?.t~~E.~ .. ~.l 
' l Até 300 m2 de lmpta nta~ão i 224,30 26 €\ 

A."1Ílis: de Proie:t:>:; ind .... stri a ii di?Á§;u il . Sa neaml!>"lto e Resíduos ...... -··-··-···-··-···-........ _ .. ____ ............... _ ....... _ .... -t-··--.. -·-··--.. --......... .. 
! Oe 300 :s 500 m2 de lmpt 1ntai :io ~ 336,4S39<1 Soti dos · · 
j Superi or a 500 m2 dt lmpta nação l S60,7S65 ( ~ 

A.ia li n de pro je-:to-:; de Água, S1 numtnto e R>is i duos Solidos de Í Ate 2S m2 de lmphnu;ão Í 32,9211 <! 
est3bele:iment::>S :oll'll!rdais ou outras instalações não r····õ;·2'S"·;··iõo"";;:;'i-;;··1r;;;i~-;~-ç1~·-··-r······ .. ···-·49j 8i7-(j 

' ·-·--···-·-.. ···········---···"'-"""""'"'""'-······-·--·-·--··-····· ........................... _. _ _., ! destinada sa nabit<t\:io i Superion 100 m2 de lmpl anta ~io i 65,8423 ( ~ 
~---.. ·-········-· .. ···--· .. ·--............... - ...... - ........ -...... _ ........................................ _. __ ................................... _ ................................... - ... ·----.. ·······-·-·-····-·····'···· .. ···-·-.. ·····-···---··-1 
! An~lisede T!IH F1naise/ouAditimentos ! 76,8160 (; 
~•O.••• .. --••••-••--.•-.,•••--·..,•--.. -•.-,.._.,.,_ .. ,., .. ,,.,_,,,,,,,., ..... ,, .. ,, ... ,.n.,><•-•••M••·"-•••-•·•••-·-••""'''''' ... "'''''''' .. ''''' .... ,,,, ... ,,,,, .. ,,,.,, .. ,,,, •. , .,,._..,, .. ,,.,,,_,_,,,,..,,_ ... ,,,, ,,,,,,.,,,,,,,,, .. ,f,,.,_,, .. ,,, .. ,., ... ,,,._,.,_ .. ,,, __ ~ 

i Oupeus Admini n rat ívu (2~ • viso n~3 , a r t'J 63Q) i 4, 2057 ( ; r ... ,,,_ .. ,_,,, ............................ ------·····--·--··-··~-~ ................... - ........... _... _______ , ___ ................... -............................................. ., ... n ..... _ ..................... _ .. ,, . . ..... ........ ~.--···· .. ••• • ..... - .................... ~ 

' Mudanç.! d& lo: a l do tonndor ;i ped ido d:> util in dor (l senw q<a ndo do ínt ereB! d;i E.G.) i 82, 2854 <l 
i Ligaçio l>!~riri 1 ao i ist1mu púb li :o de água 27,9145 <l 
i liga ;io temporiria 110 s isa~ publi ~o de sanei mento 1 3S,88S4 <) 

l~~~~~~~~~~~~~;~~:~~~~~~~~~~~f~~] 
ART.0

• 3 
PREÇOS 

1. Outras prestações de serviços, não incluídas no art.º . 2, serão debitadas de acordo com o 

somatório das seguintes parcelas: 

a. Deslocações com base no custo km 

b. Mão-de-obra com base no custo hora 

e. Materiais - com base no custo da aquisição dos materiais acrescido de 20% para cobertura de 
encargos com carga, descarga e armazenagem 

d. Outros encargos - Acresce 30% referentes a custos indiretos, designadamente custos da 
estrutura, de investimento, amortização de investimento, dos serviços gerais, de 
manutenção, de gestão e financeiros, acrescido de margem prevista para o serviço. 

Sobre os valores indicados incidirá o IVA à taxa legal quando aplicável.". 

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, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, 

Helena Marques e Ilda Figueiredo. (06) REDUÇÃO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada 

a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - INCENTIVOS À PRÁTICA 

DESPORTIVA- REDUÇÃO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS -A 

Câmara Municipal tem vindo a desenvolver uma política de apoio às Coletividades Desportivas com 



vista a fomentar a generalização da prática desportiva em especial da juventude e no âmbito das suas 

atribuições e competências, proporciona a todos os munícipes uma melhor qualidade de vida. Para 

que sejam asseguradas as condições de acesso generalizado à prática desportiva em todo o território 

municipal, visando a prática da atividade desportiva regular diversificada e a organização de 

competições das variadas modalidades desportivas existentes no concelho, a Autarquia tem investido 

na melhoria da rede de equipamentos desportivos, quer no apoio a obras, quer no apoio a atividades 

regulares e eventos, pelo que: QFace à atual conjuntura sacio económica, que muito tem penalizado 

os clubes e associações desportivas; q Atendendo ainda que as taxas de utilização de equipamentos 

desportivos têm algum peso no orçamento das coletividades que usam as instalações; q Na 

sequência da experiência do ano de 2016, Proponho que nas taxas de utilização dos equipamentos 

desportivos municipais sejam: a) Efetuada uma redução de 75% nas áreas de 

aprendizagem/formação; Efetuada uma redução de 50% nas áreas do treino de competição, e na área 

de competição, na utilização dos pavilhões desportivos municipais por parte dos clubes e associações 

desportivas do concelho; b) que se mantenha a redução de 30% da tabela de taxa em vigor, Capítulo 

li, Secção X - utilização de equipamentos desportivos e de lazer, anexa ao Regulamento de Taxas, no 

que se refere às piscinas municipais, e) que vigore durante o ano de 2017. (a) Vítor Lemos.". O 

Vereador Eduardo Teixeira protestou pelo facto de a Câmara Municipal ainda não ter 

dado satisfação à promessa de construção de um skate parque. O Presidente da 

Câmara respondeu que tal equipamento esta previsto ser construído no parque da 

cidade incluído numa obra mais ampla que engloba toda a área. Acrescentou que se 

há matéria onde esta Câmara Municipal se tem distinguido é na formação de jovens, 

designadamente através da criação do programa "Náutica nas Escolas", entre outros 

e através do apoio que tem sido prestado às associações desportivas. A Câmara 

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao abrigo do 
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0 
disposto na alínea g) do número 1 do artigo 25° conjugado com a alínea k) do número 

1 do artigo 33°, ambos da Lei nº 75 / 2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação 

da Assembleia Municipal a seguinte alteração ao Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais: 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS 
(...) 

( ... ) 

( ... ) 

CAPÍTULO li 
Actividades específicas 

SECÇÃO X 
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER 

Artigo 73.º 
Taxa de utilização das piscinas municipais 

9. Durante o ano de 2017, a redução, excepcional, de 30% do valor final das taxas de utilização dos 

equipamentos desportivos municipais por clubes e associações desportivas do concelho, nas áreas 

de aprendizagem, formação e competição, e ainda e relativos aos itens estabelecidos no Capítulo 

X - Utilização de Equipamentos Desportivos e de Lazer, Quadros XXVlll a XXX, da Tabela de 

Taxas e Licenças Municipais. 

Artigo 74° 
Taxas de utilização dos Pavilhões Municipais 

( ... ) 
5. Durante o ano de 2017, a redução, excecional , de 75% nas áreas de aprendizagem/formação e de 

50% na área do treino de competição, e na área de competição, do valor final das taxas de 

utilização dos equipamentos desportivos municipais por clubes e associações desportivas do 

concelho, e relativos aos itens estabelecidos no Capítulo X - Utilização de Equipamentos 

Desportivos e de Lazer, Quadros XXXI a XXXVI , pontos 1 e 4 da Tabela de Taxas e Licenças 

Municipais. 

Mais foi deliberado, ao abrigo do artigo 28° nº 1 alínea a) da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro, solicitar a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal 

por motivo de urgência, pelo facto de no dia 1 de Janeiro de 2017 entrar em vigor a nova 

Tabela de Taxas Municipais. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 



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

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

Figueiredo. (07) APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE CABAZES E OUTRAS INICIATIVAS 

NATALICIAS:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE CABAZES E OUTRAS 

INICIATIVAS NATALÍCIAS - Dentro do espírito de solidariedade que, por altura do Natal, se vive com 

especial intensidade, tem sido habitual, por parte das instituições estatutariamente vocacionadas 

para a ação humanitária, a realização de diversas iniciativas de apoio às famílias mais carenciadas, 

designadamente, a entrega de cabazes aos mais desfavorecidos. Assim, e de acordo com os pedidos 

oportunamente formulados a esta autarquia, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios: 

N.º 

ENTIDADE VALOR Compromisso 
Financeiro 

Conferência Vicentina de São José de Santa Maria Maior (Feminina) € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Alvarães € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Barroselas € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Carvoeiro € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Castelo de Neiva € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Darque € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de S. Romão de Neiva € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Vila Franca € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Vila Fria € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Vila Nova de Anha € 150,00 2016/5592 

Conferência Vicentina de Vila de Punhe € 150,00 2016/5592 

Sociedade Feminina de S. Vicente de Paulo de Monserrate € 150,00 2016/5592 

Sociedade S. Vicente de Paulo de São Romão do Neiva € 150,00 2016/5592 

Centro Social e Paroquial de Vila Franca € 150,00 2016/5594 

Fábrica da Igreja de S. Miguel de Vila Franca € 150,00 2016/5595 

Centro Social e Paroquial de S. Romão de Neiva € 150,00 2016/5596 

Fábrica da Igreja de S. Romão de Neiva € 150,00 2016/5597 

Fábrica da Igreja do Divino Salvador de Portela Susã € 150,00 2016/5598 

Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica € 150,00 2016/5599 

Conferência Masculina de S. Vicente de Paulo Santa Maria Maior € 150,00 2016/5592 

TOTAL ..... ...... .... ...................................... .... ........................ ............................ € 3.000,00 

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

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

e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo 
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) 
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (OJATL DE NATAL 

PARA ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL E AUTISMO:- Pela Vereadora Ana 

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

"PROPOSTA - ATL DE NATAL PARA ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL E AUTISMO - A realização de um ATL, 

durantes as interrupções letivas, para alunos com paralisia cerebral e autismo, foi um dos projetos 

que mereceu aprovação em sede de Orçamento Participativo._Assim, manter-se-á, à semelhança de 

férias anteriores, este ATL durante as férias de natal em curso, sendo que as atividades decorrerão 

nas instalações da EBl da Abelheira nos dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro, contando 

com a participação de 8 alunos com paralisia cerebral e 14 alunos com autismo. Atendendo à 

especificidade dos seus destinatários, entendeu-se fundamental uma estreita parceria com a 

Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo (APCVC) e a Fundação AMA Autismo, uma vez 

que todos os participantes são utentes de uma destas duas instituições. Quer a AMA, quer a APCVC, 

assumirão a contratação de recursos humanos especializados, o seguro, a organização das atividades 

e a aquisição do respetivo material; relativamente à AMA, será ainda esta instituição a assegurar o 

transporte dos utentes, nos casos em que os pais não conseguem fazê-lo. Assim: 

ATLAMA 

DESPESAS DESCRIÇÃO DEZ (8 dias) 

Pessoal 15 Monitores 4.800,00 € 

Transportes/Carrinha Transporte casa/escola/casa, deslocações atividades 1.200,00 € 

Seguros Seguro grupo acidentes pessoais 80,00 € 

Material/ Atividades 
Várias atividades: cinema, expressão plástica "João Brincalhão", 

300,00 € 
Parque de Ponte de Lima, Piscina, Dança, Caminhadas, entre outras 

Material de Limpeza 50,00 € 

Refeições 14 Crianças xl,46€ + 15 monitores x4,10€ - 8 dias 655,52€ 

Total 7.085,52 € 

ATLAPCVC 

DESPESAS DESCRIÇÃO DEZ (6 dias) 

Pessoal 1 Educadora e 4 Auxiliares 1.911,96€ 

Refeições 8 Crianças x 1.46€ 11,68€ 

Total 1.923,64 € 



Neste sentido, propõe-se a atribuição dos seguintes subsídios: 7.085,22€ à AMA e 1.923,64€ à APCVC 

(Compromisso Financeiro n.º 4776), compromisso a assumir em 2017. A Câmara Municipal fica 

responsável pelas refeições dos utentes e monitores (667,20€), e pelo aluguer de transporte para os 

participantes com paralisia cerebral que dele careçam (540€), propondo-se, assim, a realização de 

despesa no valor total de 1.207,20€. (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, 

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

Figueiredo. (09) PROCESSO DISCIPLINAR - PROPOSTA DE DECISÃO:- Foi 

presente o processo disciplinar instaurado a João Luís Alves Pereira, Bombeiro 

Municipal de l.ª classe, a exercer funções no Quartel dos Bombeiros Municipais de 

Viana do Castelo, acompanhado do relatório final que seguidamente se transcreve:

"Relatório Final - 1 - Dos factos provados: Na sequência do ordenado por despacho do Exmo. 

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng. José Maria Costa, datado de 14 de outubro 

de 2016, foi instaurado processo disciplinar contra o funcionário João Luís Alves Pereira, Bombeiro 

Municipal de 1.ª classe, desta Câmara Municipal de Viana do Castelo, com residência na Rua do Ameai, 

n.º 400, RC - Dt., 4900-585 Viana do Castelo, e eu nomeada a respectiva instrutora. Cumpre assim, 

terminado o prazo de defesa concedido no processo disciplinar n.º 4/2016, elaborar o presente 

relatório, de molde a permitir tomar uma decisão conscienciosa, de harmonia com o art.º 219.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho). Tendo iniciado a instrução 

do processo disciplinar em 17 de outubro de 2016 procedi à audição do participante, testemunhas e 

arguido. Concluída a instrução, apurou-se que o arguido João Luís Alves Pereira cometeu a infração 

disciplinar discriminada nos artigos de acusação, de folhas 52 e 53. Extraída a cópia desta e entregue 

ao arguido em 17 de novembro de 2016, apresentou defesa, não tendo, no entanto, solicitado 
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qualquer outra diligência. Tão só expressou, uma vez mais, o seu arrependimento, procurou 

esclarecer "os motivos que levaram ao infeliz desfecho" e ainda, refere que no seu entender, "deve 

ser considerada ainda como circunstância atenuante especial da infração disciplinar a constante da 

alínea d) daquele artigo A provocação" . No entanto, a provocação, referida na alínea d}, só deve 

relevar disciplinarmente quando se verifique uma certa proporção (adequação) entre o facto 

provocador e a infração cometida. Ou seja, a reação contrária aos deveres funcionais a que se 

encontra vinculado o provocado (o arguido) tem de ser consequência adequada do facto injusto de 

terceiro, que lhe diminuiu a liberdade de avaliação e determinação. Ora tendo em conta que a 

provocação aqui alegada vinha acontecendo há meses e não aconteceu, tal como provado nos autos, 

no dia da agressão, não poderá a mesma ser tida em consideração, pois além de não ser adequada ou 

proporcional, não é, igualmente, atual. Assim, dão-se como provados os factos constantes na 

acusação, que se passam a descrever: 1 - No dia 11 de outubro de 2016, pelas 15h00, no quartel dos 

bombeiros municipais, o arguido agrediu verbal e fisicamente um colega. li - Da qualificação dos 

factos provados - Os factos descritos e praticados pelo arguido integram duas condutas que 

constituem infração disciplinar. No que respeita aos factos provados constantes do ponto 1 da parte 

1 do presente Relatório Final, objeto do processo disciplinar n.9 4/2016, os mesmos constituem 

infração disciplinar prevista no artigo 1879, Lei n.9 35/2014, de 20 de junho (cfr. n.9 3, do art. 297.9 da 

LGTFP). A circunstância de o arguido violar o dever de correção, faltando ao respeito a um colega, 

atenta gravemente contra a dignidade e o prestígio da função, sendo que o arguido agiu de forma 

deliberada, livre e consciente, demonstrou naquele momento desinteresse pelo cumprimento do 

dever de correção. No entanto, verificam-se as circunstâncias atenuantes previstas na ai. a) e b), do 

n.9 2, do art. 190.9 da LGTFP. Sendo que, face a estas circunstâncias atenuantes, que diminuem 

substancialmente a culpa do trabalhador, a sanção disciplinar é atenuada, impondo-se a aplicação de 

pena inferior da escala disciplinar, logo, a pena de suspensão. Ili - Da proposta da decisão -

Abstratamente, a infração cometida, inviabiliza a manutenção da relação funcional, cfr. n.9 3, do art. 



297.2 da LGTFP, no entanto, face às circunstâncias atenuantes apuradas e a toda a envolvente do caso, 

haverá apenas lugar à aplicação da pena de suspensão, a qual, de acordo com os n.2 3 e 4 do art. 181.2 

da Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, "consiste no afastamento completo do trabalhador do órgão ou 

serviço durante o período da sanção", variando "entre 20 e 90 dias por cada infração, num máximo de 

240 dias por ano". Dentro desta moldura importa determinar a pena concretamente aplicável. 

Verificam-se as circunstâncias atenuantes previstas nas ai. a) e b) do n.2 2 do art. 190 da LGTFP. Não 

se verificam circunstâncias agravantes. Há que atender aos elementos elencados no artigo 189.2 da 

Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, à natureza, à missão e às atribuições do órgão ou serviço, ao cargo 

ou categoria do trabalhador, às particulares responsabilidades inerentes à modalidade do seu vínculo 

de emprego público, ao grau de culpa, à sua personalidade e a todas as circunstâncias em que a 

infração tenha sido cometida que militem contra ou a favor dele. Compulsados os elementos 

constantes dos processos, os comportamentos enunciados configuram falta de observância do dever 

de correção. Estas considerações conduzem-nos a considerar adequada a pena de suspensão por 30 

(trinta) dias. Mais se entende que, in casu, não há fundamento para a suspensão da sanção disciplinar, 

nos termos previstos no art.2 192.2 da Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, atendendo ao facto de que, a 

agressão a colega, por muito superficial que tenha sido e independentemente das motivações, é 

altamente censurável. Pelo que deverá a pena de suspensão, por 30 (trinta) dias, ser efetivamente 

aplicada, de forma que, com a decisão condenatória, o arguido sinta a censura dos factos ilícitos 

cometidos, afastando-o de novas infrações no futuro, e ficando assim satisfeitas as necessidades de 

reprovação e prevenção subjacentes à pena disciplinar. IV - Conclusão: Perante os factos dados 

como provados e as considerações aduzidas, propõe-se a aplicação da pena de suspensão de 30 

(trinta) dias, prevista no n2 3 e 4 do artigo 181.2 e na ai. b) do art.2 186.2 da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.2 35/2014, de 20 de junho. Façam-se os autos conclusos e 

remetam-se ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng. José Maria Costa, o 

qual, ao não ser competente para dispor, o deverá enviar ao órgão executivo, para decidir, nos termos 
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dos art.• 219.' e 220.• da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovlela Lei n.• 35/2014, 

de 20 de junho. (a) Daniela Patrícia Fernandes Gonçalves". O Presidente da Câmara 

considerando as circunstancias em que se deu a infração disciplinar e à culpa do 

arguido, propôs a redução da pena disciplinar de trinta dias para oito dias. Concluída 

a análise e discussão do Relatório, a Câmara Municipal deliberou, nos termos do 

artigo 55°, número 3, da Lei nº 75 / 2013, de 12 de Setembro, proceder à votação, 

mediante escrutínio secreto, tendo sido acordado que quem quisesse votar 

favoravelmente a proposta do Presidente da Câmara inscreveria no boletim de voto a 

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

inscreverá a letra "A". Realizadas as diligências da votação e contados os votos, foi 

apurado o seguinte resultado:- 6 votos a favor e 2 votos contra a proposta do 

Presidente da Câmara, pelo que a mesma foi aprovada e, em consequência, foi 

deliberado aplicar a pena de suspensão de 8 (oito) dias, prevista no nº 3 e 4 do artigo 

181.º e na al. b) do art.0 186.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 

pela Lei n.0 35/2014, de 20 de junho. Esta deliberação foi tomada por aprovada por 

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

Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena 

Marques e Ilda Figueiredo. (10) EMPREITADA PARA "CONSTRUÇÃO DO 

EDIFICIO E3 - RESTAURAÇÃO E BEBIDASD E EDIFICIO E7B - EQUIPAMENTO 

DE APOIO AO DESPORTO, PRAIA NORTE" - ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

PARA CONCURSO PUBLICO:- Presente o processo indicado em título do qual consta 

a informação técnica e proposta que seguidamente se transcrevem:- " INFORMAÇÃO - o 



projeto dos edifícios E3 - Restauração e Bebidas e edifício E7B - Equipamento de apoio ao Desporto, 

estão concluídos e estão para aprovação. Será para substituir os edifícios existentes na Praia Norte 

que, no âmbito da obra a realizar pela Polis Litoral, estes serão demolidos. A estimativa obtida dá no 

total de 1.200.000,00 €, mais IVA. Solicita-se abertura do procedimento em conformidade com o 

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

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

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

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

seguinte júri:- Eng.º José Nuno Machado Pinto - Presidente do Júri; Eng. Célia Maria Passos Pereira -

Vogal Efetivo; Dr. Alberto Moreira Rego - Vogal Efetivo; Eng. Artur Gordo - Vogal Suplente; Ora. 

Hirondina Conceição Passarinho Machado - Vogal Suplente. 2. Delegar no presente júri a competência 

para prestar esclarecimentos e retificações das peças do procedimento, pronunciar-se sobre os erros e 

as omissões identificados pelos interessados, prorrogar o prazo fixado para a apresentação das 

propostas e classificar os documentos das proposta nos termos dos artigos 50°, 61°, 64° e 66° do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro. 3. Delegar, na Secção 

de Expropriações e Concursos a competência para as comunicações e notificações da responsabilidade 

do órgão competente para a decisão de contratar, em conformidade com o artigo 109° do Código dos 

Contratos Públicos. (a) José Maria Costa.". O Vereador Eduardo Teixeira criticou este 

projecto considerando demasiado oneroso e ainda pelo facto de não haver razão para 

demolir o restaurante actualmente existente, e que se encontra em perfeito estado de 

funcionamento. O Presidente da Câmara respondeu dizendo que o projeto de 

valorização e de requalificação da praia norte visa a proteção da costa contra a erosão 

mas também aumentar a atratividade da praia através do aumento do seu potencial. 

Esta Câmara Municipal também aprovou o estudo prévio em conjunto com a equipa 
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projetista, que propôs a valorização destes espaços através do aumento do seu 

potencial para atividades lúdicas e desportivas. Mais disse que a construção destes 

equipamentos estavam previstos desde o início e enquadram-se numa estratégia mais 

global de valorização do território de Viana do Castelo previsto no plano estratégico 

da Polis Litoral Norte, e que é conhecido do público em geral desde 2008 ano em que 

foi aprovado. A proposta de abertura deste procedimento concursai vem na sequência 

das obras que já estão em curso e a cargo da Polis Litoral Norte e visam consolidar o 

estudo já aprovado pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal deliberou aprovar 

a transcrita proposta. Esta deliberação foi tornada por maioria com os votos a favor do 

Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José 

Guerreiro e Ilda Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Helena Marques, tendo esta última apresentado a seguinte 

declaração de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO- Voto contra, porque a informação de abertura do 

procedimento pré-contratual, mediante Concurso público aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de Maio, com a redação introduzida pelo Decreto-Lei nº 214-G/2015, de 2 de Outubro, não se 

encontra fundamentada de facto e de direito como a lei o sugere, nomeadamente não se descortina 

qual a proteção plurianual da despesa, qual o critério da escolha do procedimento, se é pelo valor, ou 

se é material, as peças do Concurso, nem as propostas de apreciação. Não se encontra, igualmente 

justificada a necessidade o interesse público que se visa colmatar. Além disso, o valor do 

procedimento, face ao contrato que o mesmo irá originar (Contrato de Empreitada) e os materiais 

utilizados, poderá não ter correspondência (porque o valor é muito elevado) com os praticados no 

mercado, o que oferece sérias dúvidas. Por outro lado, já se ouve na praça pública burburinhos de 

que o procedimento em causa vai ser adjudicado à Portline (Carpintaria Rocha) situada na Zona 



Industrial do Neiva. (a) Helena Marques; (a) Marques Franco.". (11) EMPREITADA DE 

"REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO DE 

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

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

de empreitada indicada em título do qual consta o relatório final que seguidamente se 

transcreve:- li RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO 

Do ESPAÇO PÚBLICO Do CENTRO HISTÓRICO DE DARQUE - RUA MANUEL ESPREGUEIRA, RUA SACADURA CABRAL, 

RUA DR. CARTEADO MONTEIRO E RUA Do Poço" - 1- INTRODUÇÃO - o presente documento tem por 

objetivo apresentar as conclusões do Júri do Procedimento, na sequência do término da Audiência 

Prévia do Concurso Público para a "Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Darque -

Rua Manuel Espregueira, Rua Sacadura Cabral, Rua Dr. Carteado Monteiro e Rua do Poço", nos termos 

previstos no art.º 148.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro. 2 - AUDIÊNCIA PRÉVIA - Em tempo oportuno, o Júri procedeu à apreciação 

das propostas recebidas e, em função do exigido nas peças do procedimento e na legislação aplicável, 

ordenou-as para efeitos de adjudicação, conforme melhor consta do Relatório Preliminar então 

elaborado. O Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência 

Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 147º e 123º do CCP. 3 - RESULTADO DA 

AUDIÊNCIA PRÉVIA - Realizada a Audiência Prévia, não foram apresentadas observações pelos 

Concorrentes. 4. CONCLUSÕES - Face ao referido no ponto precedente o Júri deliberou por 

unanimidade, manter a intenção de a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente nº 2 -

Boaventura & Boaventura, Lda., pelo valor de 938.428,97 € (novecentos e trinta e oito mil, 

quatrocentos e vinte e oito euros e noventa e sete cêntimos), sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em 

vigor, intenção essa já sugerida no relatório preliminar lavrado em 30 de novembro de 2016. (a) Nuno 

Pinto; (a) Célia Pereira; (a) Alberto Rego.". A Câmara Municipal deliberou concordar com o 
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teor do transcrito documento e adjudicar a referida empreitada à firma Boaventura e 

Boaventura, Lda., pelo valor de 938.428,97€ (novecentos e trinta e oito mil 

quatrocentos e vinte e oito euros e noventa e sete cêntimos), sujeito ao valor de IVA, à 

taxa legal em vigor. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do 

Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José 

Guerreiro e Ilda Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, 

Marques Franco, Helena Marques, tendo esta ultima, em representação do PSD, 

apresentado a seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO - o PSD tinha em 

reunião anterior votado a favor da abertura do Concurso para a Requalificação do Espaço Público do 

Centro Histórico de Darque. Contudo, aquando da última reunião tomou conhecimento de factos 

gravosos relacionados com os concursos públicos, a forma como eram elaborados e a falta de 

transparência que os caracteriza . Porque isto é muito grave e porque ainda não nos foram garantidas 

que as ilegalidades foram todas ultrapassadas, não poderíamos votar favoravelmente esta 

adjudicação. Somos totalmente a favor das obras, consideramos que elas são urgentes e 

fundamentais para Darque, mas tudo faremos para que este tipo de concursos públicos se paute pelos 

princípios da transparência, do rigor e de total cumprimento da lei em vigor. (a} Eduardo Teixeira; (a} 

Helena Marques; (a} Marques Franco.". (12) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara 

Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em 

vigor, com a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO -

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A presente proposta de alteração 

orçamental justifica-se pela necessidade de proceder a ajustamentos/ transferências 

entre rubricas correntes com a maior incidência de despesa com pessoal. 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 

MODIFICACÔES ORCAMENTAIS 
DOTAÇÃO 

IHSCRIÇôES/ DIMINUIÇOES/ 
DOTAÇÃO 

ORGÃNICA ECONóMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR 
REFORCOS ANULACÔES 

SEGUINTE 

01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0102 ABONOS VARIAVEIS Ou EVENTUAIS 
010204 AJUDAS DE Cusrn 2000.00 0,00 330,00 1670,00 
010213 ÜUTROS SUPLEMEllTOS E PREMIOS 
01021302 OUTROS 58000,00 0,00 24912,58 33087,42 

02 GAMARA MUNICIPAL 
0201 PRESID~NCIA 

01 DESPESAS CoM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 

010101 TITIA.ARES DE ÓRGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGAos 
AUT AROUICOS 170000,00 7737,94 0,00 177737,94 

010104 PESSOAL Dos QUADROS- REGIME DE CoNTRATO INDMDUAL Do TRASALHO 
01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 917000,ao 37239,01 o.ao 954239,01 
01010402 AJ..TERAÇôES 0BRIGATORJAS ÜE POSlCIONAMEIHO REMUNERATORIO 15,42 0,00 15,42 o.ao 
010106 PESSOAL ComRATAOOA TERMO 
01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 1ao.ao o.ao 100,00 o.ao 
01010602 AJ..TERAÇÔES 0BRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATôRIO 100.ao o.ao 100,00 o.ao 
01010604 RECRUTAMENTO De PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO 1000,00 o.ao 1000,00 o.ao 
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 
01010701 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA - INDIVIDUAL 500,ao o.ao 500,00 o.ao 
010108 PESSOAL AGUARDAI'()() APOSENTAÇÃO 1000,ao o.ao 1000.ao o.ao 
010109 PESSOAL EM ÜUALOUER ÜUTRA SITUAÇÃO 1000,ao o.ao 695,38 304,62 
010111 REPRESENTAÇÃO 37000,00 1592,06 º·ºº 38592,06 
010112 SUPLEMENTOS E PREMIOS 600,ao o.ao 48,61 551,39 
010113 SUBS()IO DE REFEIÇÃO 90000,00 o.ao 4339.53 85660,47 
010114 SussCHO DE FERIAS E DE NATAL 200000.ao o.ao 8131,77 191868,23 
010115 REMUl~ERAÇÕES POR DOHIÇA E MATERNIDADE/ PATERNIDADE 75ao.oo 486,15 o.ao 7986.15 
0102 ABONOS VARIAVEIS Ou EVENTUAIS 
010202 HORAS EXTRAORDINARIAS 120000,00 8919,83 º·ºº 128919,83 
010203 ALIMENTAÇÃO E AJ..OJAMENTO 4000,00 o.ao 951,95 3048,05 
010204 AJUDAS De CusTo 11500,ao 2ao.ao 0,00 11700,00 
010205 ABONO PARA FALHAS 1000.00 0.00 63,13 916,87 
010206 FORMAÇÃO 500.00 0,00 500,00 0,00 
010207 ColABORAÇÃO TECNICA E ESPECIALIZADA 100,00 0,00 100,00 0,00 
010210 SUBSIDIO De TRABALHO NOTURNO 100,00 0,00 100,00 0,00 
010211 SUBSIDIO De T\AlNO 150000,00 o.ao 7145,34 142854.66 
010212 IOOEMlllZAÇôES POR CESSAÇÃO DE FUtlÇôES 1000,00 o.ao 1000,00 0,00 
010213 ÜUTROS SIJ'lEMEllTOS E PREMIOS 
01021302 ÜUTROS 10000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 

o.ao 1897,78 8102,22 

010301 ENCARGOS COM A SAUDE 974673,60 20307, 18 o.ao 994980,78 
010302 OUTROS ENCARGOS CoM A SAL()E 
01030201 DESPESAS DE SAUOE 100.ao o.ao 100.ao 0,00 
010303 Suasoo FAMILIAR A CRIAIJÇAS E JOVENS 22000,ao 144,71 o.ao 22144,71 
010304 ÜUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 100,00 o.ao 100.00 0,00 
010305 CONTRISUIÇÔES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 
01030501 ASSIST. ÜOENÇA FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE) 100,ao 0,00 100,00 0.00 
01030502 SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CotHRATO TRAB. FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) 
0103050201 CAixA GERAL APoSEtlTAÇÕES 260000,00 10016,36 0,00 270016,36 
0103050202 SEG\AlANÇA SOCIAL-REGIME GéRAL 115000,00 2538.52 0.00 117538,52 
010308 ÜUTRAS PENSÕES 25000.00 0,00 4511 ,50 20488,50 
010309 SEGUROS 
01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E ÜOENÇAS PROF. 154700,00 0,00 209,14 154490,86 
02 AQUISIÇÃO DE Brns E SERVIÇOS 
0201 AoosiçAo DE Ber;s 
020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 5000,00 0,00 2600,00 2400,00 
020121 OUTROS BENS 60000,00 1000,00 0,00 61000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020217 PuBllCIOAOE 327000,00 0,00 13500.ao 313500,00 
020220 ÜUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 255900.00 12500,00 0,00 268400,00 
020224 EtlCARGOS De Co8RANÇA De RECEITAS 316300.ao 88753.00 0,00 405053,00 
020225 ÜUTROS SERVIÇOS 564250,ao 5500,ao 0,00 569750,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 
0301 JUROS DA DlvlOA PUBLICA 
030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BAl'ICOS E ÜUTRAS INSTITUIÇÕES FINAllCEIRAS 
03010301 EMPRJESTIMOS DE CuRTo PRAzo 45500,00 o.ao 25000,00 20500.00 
03010302 EMPRESTIMOS DE MEDIO E l OllGO PRAzo 166417,39 0,00 14000,00 152417.39 
0305 ÜUTROS JUROS 
030502 OUTROS 364894,89 
04 TRANSFER~NCIAS CoRRENTES 

1130,00 0,00 366024,89 
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0405 ADMINISTRAÇÃO LOCN.. 
040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010208 OUTROS 1076095,47 0,00 17100,00 1058995,47 
04050104 ASSOCIAÇÕES ÜE MUNICiPIOS 5000,00 0,00 5000,00 0,00 
04050108 OUTROS 400365,00 16630,00 0,00 416995,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 ÜIVERSAS 
060203 OUTRAS 
06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 225000,00 7300,00 0,00 232300,00 
06020304 SERVIÇOS 8ANCARIOS 21000,00 700,00 0,00 21700,00 
06020305 OUTRAS 51900,00 0,00 200,00 51700,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS O!: CAPITN.. 
0701 INVESTIMENTOS 
070110 EOUIPAMENTO BASICO 
07011002 OUTRO 47600,00 0,00 9000,00 38600,00 
08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
0805 ADMINISTRAÇÃO LOCN.. 
080501 CONTINENTE 
08050102 FREGUESIAS 
0805010201 MELHORAMENTOS 1056986,57 0,00 3650,00 1053336,57 
0805010206 VIAÇÃO RURAL 2244863, 12 7483,08 0,00 2252346,20 
0805010207 PAVILHÕES DESPORTIVOS 232000,00 35800,00 0,00 267800,00 
0805010208 OUTRAS TRANSFERENCIAS 1004400,00 2000,00 0,00 1006400,00 
08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 5000,00 0,00 5000,00 0,00 
10 PASSIVOS FINANCEIROS 
1006 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS 
100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2781162,47 258267,76 0,00 3039430,23 
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITN.. 
1102 DIVERSAS 
110299 OUTRAS 105000,00 99144,50 0,00 204144,50 

0202 DEPARTAMENTO ÜE ADMINISTRAÇÃO GERN.. 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010104 PESSON.. Dos QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUN.. Do TRABALHO 
01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 1210000,00 9137,73 0,00 1219137,73 
01010404 RECRUTAMENTO DE PESSON.. PARA Novos POSTOS DE TRABN..HO 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
010106 PESSON.. CONTRATADO A TERMO 
01010604 RECRUTAMENTO DE PESSON.. PARA Novos POSTOS DE TRABN..HO 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
010107 PESSON.. EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 
01010701 PESSON.. EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA - INDIVIDUN.. 49500,00 0,00 2234,40 47265,60 
010108 PESSON.. AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 7000,00 0,00 7000,00 0,00 
010109 PESSON.. EM ÜUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 25000,00 0,00 4843,94 20156,06 
010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 0,00 470,00 30,00 
010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 90000,00 0,00 2763,90 87236,10 
01 0114 SUBSiDIO DE FERIAS E DE NAT N._ 240000,00 0,00 30402,15 209597,85 
0101 15 REMUNERAÇÕES POR ÜOENÇA E MATERNIDADE/ PATERNIDADE 11000,00 0,00 459,18 10540,82 
0102 ABONOS VARIAVEIS Ou EVENTUAIS 
010202 HORAS EXTRAORDINAAIAS 12000,00 0,00 2408,81 9591 ,19 
010204 AJUDAS ÜE CUSTO 5000,00 0,00 3072,35 1927,65 
010205 ABONO PARA FN..HAS 6500,00 154,25 0,00 6654,25 
010211 SUBSIDIO DE TURNO 5000,00 0,00 2004,26 2995,74 
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
0103 SEGURANÇA SOCIN.. 
010301 ENCARGOS COM A SAúDE 33500,00 430,45 0,00 33930,45 
010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 22000,00 0,00 2420,1 6 19579,84 
010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2000,00 0,00 2000,00 0,00 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIN.. 
01030501 ASSIST. DOENÇA FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE) 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
01030502 SEG. SOCIN.. PESSOAL REG. CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) 
0103050201 CAIXA GERN.. APOSENTAÇÕES 310000,00 0,00 11 727,15 298272,85 
0103050202 SEGURANÇA SOCIN..-REGIME GERN.. 49000,00 1434,37 0,00 50434,37 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020212 SEGUROS 
02021209 OUTROS 40000,00 0,00 6000,00 34000,00 
020217 PUBLICIDADE 15787,70 0,00 7500,00 8287,70 
020219 ASSISTENCIA TECNICA 105792,00 0,00 8600,00 97192,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DIVERSAS 
060203 OUTRAS 
06020305 OUTRAS 24000,00 2000,00 0,00 26000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 OUTRO 15500,00 º·ºº 4000,00 11500,00 

0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CUUURA E QUALIDADE DE VIDA 
01 DESPESAS COM 0 PESSON.. 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010104 PESSOAL Dos QUADROS- REGIME OE CoNTRATO INDIVIDUAL Do TRABN..HO 
01010401 PESSON.. EM FUNÇÕES 4000000,00 199267,52 0,00 41 99267,52 
01 010402 ALTERAÇÕES 0BRIGATORIAS ÜE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO 3458,52 0,00 3458,52 0,00 
010106 PESSON.. CONTRATADO A TERMO 



01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO 1000,00 0,00 1000.00 0,00 
010109 PESSOAL EM QuALQUER ÜUTRA SITUAÇÃO 72000.00 0.00 1149,16 70850.84 
010112 SLPl.EMENTOS E PREMIOS 1000,00 0.00 1000.00 0,00 
010114 SUBSDIO De FERIAS E De NATAL 762000,00 0,00 30389.93 731610.07 
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERr~IDAOE I PATERNIDADE 40000.00 2414,94 0,00 42414,94 
0102 ABONOS VARIAVEIS Ou EVENTUAIS 
010202 HORAS EXTRAORDINARIAS 33000,00 756,83 º·ºº 33756.83 
010204 AJLDAS DE CUSTO 10000,00 2032,93 0,00 12032.93 
010206 FORMAÇÃO 500,00 0,00 500.00 0,00 
010207 GowloRAçAO TECNICA E ESPECIALIZADA 500,00 0.00 500.00 0,00 
010211 SUBSDIO De TURNO 54000,00 0,00 2009,84 51990,16 
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇAO DE FUNÇÕES 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 
010301 ENCARGOS COM A SAUOE 78000,00 
010305 CoNTRlBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 

1366,31 0.00 79366,31 

01030502 SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CoNTRATO TRAB. FUtlÇôeS PuBLICAS (RCTFP) 
0103050201 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 720000,00 13297,50 0,00 733297,50 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL 440000,00 20220,72 0,00 460220,72 
010308 ÜUTRAS PENSÕES 7000,00 0,00 4154.30 2845,70 
02 AQUISIÇÃO De BENS E SERVIÇOS 
0201 AOUISIÇÃO DE BENS 
020106 ALIMEtlTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECIONAR 885000,00 24000,00 0,00 909000,00 
020121 OUTROS BENS 270500,00 0,00 778,05 269721,95 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 271800,00 
020210 TRANSPORTES 

18500,00 0,00 290300,00 

02021001 TRANSPORTES ESCOi.ARES 1115300,00 5500,00 0,00 1120800,00 
020217 PUBLICIDADE 160031 ,82 0,00 3300,00 156731,82 
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 164700,00 1000,00 0,00 165700,00 
020219 ASSIST.NCIA T~CNICA 40000,00 0,00 16000,00 24000,00 
020220 ÜUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 804388,00 120,00 0,00 804508,00 
020225 OuTROS SERVIÇOS 2289820,00 7600,00 0,00 2297420,00 
04 TRANSFER.NCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CoNTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010205 PESSOAL AUXILIAR 191700,00 800,00 0.00 192500,00 
04050108 OuTRos 258227,50 0,00 50000,00 208227,50 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070102 FINS DESPORTIVOS 871867,50 0,00 3200,00 868667,50 
04070104 FINS SOCIAIS 817716,86 0.00 5250,00 812466,86 
04070108 ÜUTRAS TRANSFER.NCIAS 86208,00 0.00 11500,00 74708,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS De CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070102 HABITAÇÕES 
07010201 CoNSTRUÇÃO 141500,00 0,00 9700,00 131800,00 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 OuTRO 182400,00 2900,00 0,00 185300,00 
070111 FERRAMENTAS E UTEtlSILIOS 28500,00 0,00 14400,00 14100,00 
08 TRANSFER.NCIAS DE CAPITAL 
0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

0204 DEPARTAMENTO ÜRDENAMEtlTO Do TERRITORJO E AMBJENTE 
1357370,49 0,00 57300,00 1300070,49 

01 DESPESAS CoM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMAllENTES 
010104 PESSOAL Dos ÜUAOROS- REGIME DE CoNTRATO INDMDUAL Do TRABALHO 
01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 1160000,00 5903,69 0,00 1165903,69 
01010402 ALTERAÇÕES OBRIGA TORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 
01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO 1000,00 
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA 

1000,00 0,00 2000,00 

01010701 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA - INOIVIDUAL 17600,00 0,00 1100,38 16499,62 
010108 PESSOAL AGUARDANOO APOSENTAÇÃO 15000,00 0,00 15000,00 0,00 
010109 PESSOAL EM ÜUALOUER OUTRA SITUAÇÃO 70084,00 2172,1 1 0,00 72256,11 
010111 REPRESENTAÇÃO 10000,00 503,60 0,00 10503,60 
010112 SLPl.EMEllTOS E PREMIOS 1500,00 0,00 1500,00 0,00 
010113 SUBSDIO De REFEIÇÃO 105000,00 0,00 8715,77 96284,23 
010114 SUBSIDIO De FERIAS E De NATAL 265000,00 0,00 60855,97 204144,03 
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 20000,00 0,00 7080,04 12919,96 
0102 ABONOS VARIAVEIS Ou EVENTUAIS 
010202 HORAS ExTRAOROINARIAS 7500,00 0,00 1580,96 5919,04 
010206 FOR~IAÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 
010212 ltlOEMNIZAÇÕES POR CESSAÇAO DE FUNÇÕES 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS 
01021302 OUTROS 1000,00 
0103 SEOOWIÇA SoclAL 

0,00 1000,00 0.00 

010301 ENCARGOS CoM A SAUOE 20000,00 143,46 0,00 20143,46 
010303 SUBSIDIO F AMllAR A CRIANÇAS E JOVENS 20000,00 0,00 3233,50 16766,50 
010305 CoNTRIBUIÇÔES PARA A SEGURANÇA SoclAL 
01030502 SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CoNTRATO TRAB. FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) 
0103050201 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 310000.00 0,00 24736,78 285263,22 
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0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL 50000,00 227Ô;{)8 ! 0,00 52276,08 
010308 OUTRAS PENSÕES 0,00 1258,79 0,00 1258,79 
02 AOUISIÇÀO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AOUISIÇÀO DE BENS 
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 26000,00 500,00 0,00 26500,00 
020108 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 200,00 0,00 200,00 
0202 AOUISIÇÀO DE SERVIÇOS 
020203 CONSERVAÇAO DE BENS 21500,00 1000,00 0,00 22500,00 
020217 PUBLICIDADE 10000,00 0,00 4900,00 5100,00 
020219 ASSISTtNCIA TÉCNICA 8000,00 0,00 4600,00 3400,00 
07 AOUISIÇÁO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070115 OUTROS INVESTIMENTOS 
07011501 ESTUDOS E PROJETOS 194251,50 0,00 5000,00 189251,50 

0205 DEPAATAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÀO 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010104 PESSOAL QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL Do TRABN..HO 
01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 1070000,00 100935,93 0,00 1170935,93 
010108 PESSOAL AGUAADANDO APOSENTAÇÃO 10000,00 0,00 10000,00 0,00 
010109 PESSOAL EM 0UALOUER OUTRA SITUAÇÀO 85000,00 0,00 7714,76 77285,24 
01011 1 REPRESENTAÇÀO 15000,00 0,00 2208,60 12791,40 
010112 SUP\.EMENTOS E PRtMIOS 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 220000,00 0,00 22862,51 197137,49 
010115 REMUNERAÇÕES POR 00ENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 10000,00 0,00 7088,69 2911,31 
0102 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAJS 0,00 0,00 0,00 0,00 
010202 HORAS ExTRAORDINARIAS 25000,00 0,00 15667,55 9332,45 
010204 AJUOAS DE CUSTO 27000,00 0,00 1766,85 25233, 15 
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 
010301 ENCAAGOS COM A SAUDE 16500,00 
010305 CoNTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 

0,00 1432,75 15067,25 

01030502 SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) 
0103050201 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 240000,00 0,00 2323,36 237676,64 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL 86000,00 1852,24 0,00 87852,24 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -0201 AOUISIÇÀO DE BENS 
020121 OUTROS BENS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

109900,00 1000,00 0,00 110900,00 

020201 ENCAAGOS DE INSTALAÇÕES 
02020101 ELETRICIDADE 3110383,86 0,00 20300,00 3090083,86 
020203 CONSERVAÇÁO DE BENS 204500,00 0,00 9000,00 195500,00 
020204 LOCAÇÃO DE EDIFICIOS 100000,00 0,00 12350,00 87650,00 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 34640,00 0,00 3600,00 31040,00 
020209 COMUNICAÇÕES 
02020901 TELEFONES 50000,00 
020212 SEGUROS 

0,00 9700,00 40300,00 

02021202 VIATURAS 35000,00 0,00 5800,00 29200,00 
020214 ESTUDOS, PAAECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 168000,00 0,00 4600,00 163400,00 
020219 ASSISTt NCIA TECNICA 30000,00 0,00 15900.00 14100,00 
04 TRANSFERÊNCIAS CoRRENTES 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070108 OUTRAS TRANSFERtNCIAS 123600,00 13603,69 0,00 137203,69 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DIVERSAS 
060203 OUTRAS 
06020305 OUTRAS 
07 AQUISIÇÃO DE BENS ÜE CAPITAL 

5500,00 920,00 0,00 6420,00 

0701 INVESTIMENTOS 
070101 TERRENOS 1785762,00 
070102 HABITAÇÕES 

0,00 102900,00 1682862,00 

07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 15500,00 0,00 15000,00 500,00 
070103 EDIFICIOS 
07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 
0701030199 OUTROS 452100,00 0,00 5000,00 447100,00 
07010307 OUTROS 15512,41 0,00 10000,00 5512,41 
070104 CoNSTRUÇÕES DIVERSAS 
07010404 ILUMINAÇÃO PUBLICA 55000,00 0,00 53800,00 1200,00 
07010413 OUTROS 2554930,21 17000,00 0,00 2571930,21 
0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 
070203 EDIFICIOS 604740,01 
0703 BENS DE 00MiNIO PUBLICO 

0,00 2670,00 602070,01 

070303 OUTRAS CoNSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPtHIENTARES 1612887,49 
07030308 VIAÇÃO RURAL 

0,00 88986,54 1523900,95 

0703030801 REDE VIAAIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÀO 200242,99 0,00 20800,00 179442,99 
07030313 OUTROS 123221,61 0,00 20800,00 102421,61 

TOTAL 48675748,40 1088593,24 1088593,24 48675748,40 
Total De Despesas Correntes 665997,90 660586,70 

Total De Despesas De Capital 422595,34 428006,54 



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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, ratificar o despacho proferido pelo Presidente da Câmara em 13 de 

Dezembro corrente, pelo qual aprovou a minuta do contrato relativo à empreitada de 

"Execução do Pavilhão do Atlântico". Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

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

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

Figueiredo. (14) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-

Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao 

público, tendo-se registado as seguintes intervenções:- ARMANDO SOBREIRO - Referiu

se à existência de muitos edifícios degradados em Viana do Castelo e que mais 

importante que construir novos edifícios é conservar o património imobiliário da 

cidade, penalizando os proprietários que tem os seus prédios ao abandono, agravando 

nomeadamente a taxa do IMI. PIRES VIANA - Começou por solicitar informação sobre 

o motivo pelo qual o processo de reabilitação da doca seca e da doca Duarte Pacheco 

estar ainda parado. Congratulou-se pelo facto de finalmente vir a ser concretizado o 

novo acesso ao porto de mar. Por ultimo alertou para o facto de o comboio Celta que 

liga o Porto a Vigo, ter sido alugado por Portugal pelo montante de cinco milhões 

anuais valor este que considerou excessivo e que merecia ser investigado. ( 15) 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57º da Lei 

n .º 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, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, 

Helena Marques, Marques Franco 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. 


