
ACTAN°2& 
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

27 DE NOVEMBRO DE 2014:- - · 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e sete dias do mês de Novembro 

do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-

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

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

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

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

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

última comunicado a sua substituição, pelo período de oito dias, nos termos do disposto 

no artº 78° da Lei n.0 169/99, de 18 de Setembro, pelo que foi substituída por Cláudia 

Cristina Viana Marinho, uma vez que os cidadãos imediatamente a seguir na ordem da 

respectiva lista, António Carlos Ribeiro Lomba da Costa e Abel Duarte Lima Barbosa 

Pires Viana solicitaram igualmente a sua substituição e, tendo em atenção que se 

encontrava presente na sala, iniciou de imediato as suas funções como Vereadora. 

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

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

Câmara declarou aberta a reunião pelas quinze horas. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM 

DO DIA:- O Presidente solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem 

inscrever-se para usar da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado 

para o facto de nos termos legais este período ter a duração máxima de 60 minutos, 

tendo-se inscrito os Vereadores Helena Marques e Eduardo Teixeira. INTERVENÇÃO 

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

apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 15 de 

I 



Novembro, o executivo municipal visitou a freguesia de Mujães e de Outeiro para analisar projetos 

com as juntas de freguesia e ouvir as associações locais, assim como visitar algumas obras em curso e 

concluídas e intenções de investimento. Na reunião com os autarcas e entidades locais, o Presidente 

da Câmara deu a conhecer as principais opções do Plano de Atividades de 2105, que aposta na coesão 

do território e nas parcerias com as freguesias. No dia 15 de Novembro realizou·se na sessão de 

abertura da Reabilitação do Hotel Rali, que assinalou a reabilitação desta unidade hoteleira da cidade 

de Viana do Castelo. No dia 16 de Novembro, Dia Nacional do Mar, a Câmara Municipal inaugurou, o 

Cent ro de Mar - Centro de Interpretação Ambiental e de Documentação do Mar no Navio Gil Eannes. 

A abertura deste Centro contou com uma representação da Banda da Armada. Esta cerimónia incluiu 

uma homenagem ao Prof. Ernâni Lopes, o grande mentor do projeto, na qual esteve presente a Família 

deste reconhecido economista. Nos dias 17 e 18 de Novembro, o Presidente da Câmara esteve 

presente, em Cáceres, nas reuniões do Comité Directivo da RIET, a que preside e na Assembleia Geral 

da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças, desta entidade formada por 31 entidades políticas, 

empresarias e universitárias. Nesta sessão, para além da adesão formal de 6 Universidades de 

Portugal e Espanha foi aprovado o pedido para a próxima Cimeira Hispano Lusa (Cimeira Ibérica) para 

implementar um plano de atuações económicas de fronteira centrada no desenvolvimento das 

infraestruturas viárias, portuárias e ferroviárias, assim como a criação de uma plataforma conjunta de 

correios e um portal administrativo conjunto que facilite a criação e implementação de empresas no 

outro lado da fronteira. No dia 19 de Novembro, a Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças - RIET 

organizou um congresso de encerramento do projeto da rede, presidido pelo Presidente da Câmara, 

onde foram apresentados os desafios e oportunidades de cooperação, nomeadamente no âmbit o do 

próximo quadro comunitário, nomeadamente a criação de um centro de documentação fronteiriço, 

a implementação de um departamento de investigação de toda a fronteira, a criação de um 

observatório de fronteira, realização de seminários e congressos e desenvolvimento de uma página 

web. Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) receberam 

no dia 19 em lisboa, pelo segundo ano consecutivo, o Selo de Qualidade Exemplar da água para 

consumo humano em 2014, atribuído pela ERSAR e foram distinguidos na categoria de "Qualidade de 

serviço de saneamento de águas residuais urbanas prestado aos utilizadores", no âmbito da atribuição 

anual dos Prémios de Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos 2014. No dia 20 de Novembro, o 
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Presidente da Câmara esteve presente na sessão de abertura do Seminário "Como valorizar a Cultura 

e Património Marítimo: Instrumentos e Experiências", organizado pela CIM Alto Minho e que decorreu 

no centro de Remo. Nesta sessão foram apresentados os resultados do projecto PROAMARE, no qual 

a Fundação Gil Eannes foi parceira. No dia 21 de Novembro, o Presidente da Câmara, participou numa 

reunião promovida pela Secretaria de Estado do Ambiente em Lisboa, na qual foram abordadas as 

intervenções no litoral. No dia 22 de Novembro, o programa da RTP "Aqui Portugal" promoveu uma 

edição em Viana do Castelo, que decorreu no Santoinho. No dia 24 de Novembro, a Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, associando-se ao Movimento "Vamos todos Plantar Portugal", assinalou o Dia da 

Floresta Autóctone com uma plantação de quarenta pinheiros mansos nas dunas do Cabedelo. Na 

iniciativa participaram os alunos vencedores de um concurso promovido pelo Centro de 

Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA). No dia 25 de Novembro, o Presidente da Câmara 

reuniu com o Núcleo Distrital de Viana do Castelo da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, e 

com diversas entidades que participaram no seminário "Os direitos das crianças em tempo difíceis ... " 

para análise da temática da pobreza infantil. (a) José Maria Costa.". INTERVENÇÃO DA 

VEREADORA HEI.ENA MARQUES:- A Vereadora Helena Marques abordou os 

seguintes assuntos:- 1. OBRAS NA RUA DA SECA - DARQUE:- Voltou a referir-se à 

necessidade de retirar os escombros do muro desmoronado, sendo agora mais oportuno 

uma vez que estão a ser feitas intervenções na rede de eletricidade e de gás 2. MONTE 

GALEÃO:- Propôs que fosse feita uma intervenção numa estrada, atualmente 

intransitável, que fica na bifurcação do caminho de acesso às antenas de 

telecomunicações e que serve algumas moradias. 3. QUESTÕES COLOCADAS NAS DUAS 

ULTIMAS REUNIÕES:- Perguntou ao Presidente da Câmara a razão pela qual ainda não 

obtivera resposta às questões que colocou na penúltima reunião e que repetiu na última. 

O Presidente da Câmara respondeu que prestará os esclarecimentos solicitados depois 

de obter as necessárias informações das Juntas de Freguesia envolvidas. INTERVENÇÃO 

DO VEREADOR EDUARDO TEIXEmA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os 



seguintes assuntos:- 1. REGENERAÇÃO URBANA:- Aludiu ao acidente ocorrido na Rua 

Gago Coutinho, com a queda da varanda de um edifício em más condições de segurança, 

aproveitando para questionar quantos edifícios existem em Viana a ameaçar ruina. O 

Presidente da Câmara disse que tem sido feito um esforço no sentido de procurar que os 

proprietários dos imoveis promovam as necessárias obras de reabilitação, 

nomeadamente através da concessão de benefícios fiscais, bem como no cumprimento 

das normas legais estabelecida no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, através 

do procedimento administrativo "determinação de obras", ato materializado após 

prévia vistoria ao edifício. A situação descrita pelo Vereador Eduardo Teixeira, resultou 

da ação do Município, através de notificação ao proprietário para a realização de obras 

de consolidação do conjunto "cornija e beiral". A intervenção que se encontrava a 

decorrer era da inteira responsabilidade do proprietário/ empreiteiro por si contratado, 

e ao que parece, resultou de uma ação descuidada do empreiteiro, resultando na queda 

do conjunto "cornija e beiral" sobre a varanda, que, por sua vez, se proj.etou no chão sem 

mais danos humanos e materiais. Foi, ainda, transmitido ao Senhor Vereador, que todos 

os edifícios no Centro Histórico são monitorizados desde 2002, procedimento que 

permite ao Município conhecer o seu real estado de conservação, conhecimento de 

estrema relevância para a caraterização das diligências administrativas a exercer sobre 

os proprietários. 2. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO MAR:- Protestou pelo facto de não 

ter recebido qualquer convite para a cerimónia de inauguração do Centro de 

Interpretação do Mar. O Presidente da Câmara respondeu que, tanto quanto é do seu 

conhecimento foram enviados convites a todos os vereadores, não sabendo explicar o 

motivo por que algum não terá chegado ao seu destino. 3. FUNDAÇÃO SANTOINHO:

Manifestou o seu regozijo pelo facto de a família do Sr. António Cunha ter tido a 

iniciativa de criar uma fundação para preservar a cultura tradicional vianense e para a 

qual a dita família irá transferir parte do seu património. O Presidente da Câmara 
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concordou com a declaração feita e propôs inclusivamente a aprovação de um voto de 

felicitações á família do Sr. António Cunha pela iniciativa de criação de uma fundação 

destinada á preservação das tradições e da etnografia local. 4. ECONOMIA VERDE/AZUL:

Sugeriu que a verba que a Câmara Municipal irá arrecadar com a venda das 

infraestruturas da água e saneamento á Aguas do Noroeste sejam distribuídas de forma 

equilibrada por todas as freguesias do concelho, para que estas possam investir as 

respectivas verbas em acções ligadas á economia verde ou azul. O Presidente da Câmara 

referiu que as verbas em questão serão investidas nas acções que estão previstas no 

plano de actividades e relacionadas com as questões ambientais, orla costeira e do mar. 

5. TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS:- Registou que na presente reunião não 

estão, mais uma vez, previstas quaisquer transferências para as Juntas de Freguesia. O 

Presidente da Câmara respondeu que está a ser cumprido o plano e orçamento e que os 

Presidentes d_e Junta sabiam que este ano não permitiria a execução de muitas das obras 

programadas, estimando que no próximo ano seja possível fazer mais transferências 

pois há um reforço do orçamento de investimento. 6. PRAÇA DE TOUROS- Questionou o 

Presidente da Câmara sobre o ponto da situação dos estudos encomendados á FEUP. O 

Presidente da Câmara disse que o processo de adjudicação do serviço ainda está a ser 

desenvolvido e que conta ter o resultado do estudo já no início do próximo ano. 7. 

INVESTIGAÇÃO DA POLICIA JUDICIÁRIA:- Perguntou ao Presidente da Câmara qual é o 

ponto da situação relativamente á investigação que está a ser desenvolvida sobre a 

campanha de estacionamento gratuito. O Presidente da Câmara informou que foi 

fornecida a informação solicitada pela Policia Judiciária. ORDEM DO DIA:- Presente a 

ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes 

resoluções:- (01) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:- A) 

ACTA DA REUNIAO DE 13 DE NOVEMBRO:- A Câmara Municipal, em 



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

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

aprovar a acta da reunião de 13 Novembro corrente, pelo que irá ser assinada pelo 

Presidente da Câmara e pelo Secretário da respetiva reunião. Esta deliberação foi 

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

Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

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

Cláudia Marinho por não ter participado da referida reunião. B) ACTA DA REUNIAO 

DE 20 DE NOVEMBRO:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no 

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

prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a acta da reunião de 20 

Novembro corrente, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo 

Secretário da respetiva reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (02) INFORMAÇÃO -

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS:- Pelo Presidente 

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

- AJUSTE DIRETO PARA ADJUDICAÇÃO DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS" -"NUNO 

CEREJEIRA NAMORA E PEDRO MARINHO FALCÃO & ASSOCIADOS, RL" - Na reunião do Executivo Municipal 

de 13 de Novembro, no período Antes de Antes da Ordem do Dia, o Senhor Vereador Eduardo Teixeira 

retomou uma intervenção da Senhora Vereadora Helena Marques relativa a uma Contratação de 

Prestação de Serviços Jurídicos Especializados. Na sua intervenção o Senhor Vereador alertou o 

executivo e público presente" para uma situação de enorme gravidade", pois no seu entendimento o 

Presidente teria assinado um Contrato com um valor diferente do previamente aprovado no órgão 

Câmara Municipal. Procurou com esta intervenção o Senhor Vereador Eduardo Teixeira dizer que o 

Presidente da Câmara tinha "abusado da confiança do órgão", fazendo passar um Parecer Prévio com 

valores diferentes do objeto do Contrato que entretanto assinou. O Vereador deu ainda nota que o 



Quinta-Feirat 27 de novembro de 2014 

-4-

w 
valor contratado não era legal, pois ultrapassava os valores de 75.000 euros, previstos pela lei. 

Vejamos então os factos:- 1. A 2 de Maio de 2014 a Câmara Municipal autorizou o Presidente da 

Câmara a deduzir, por todos os meios legais nomeadamente a interposição de ações judiciais, 

oposição ao processo de privatização da empresa "Resulima", por lesar o interesse público; 2. No dia 

29 de Maio foi solicitado o Pedido de Parecer Prévio na reunião de Câmara para a prestação de 

serviços, estando indicada na informação que esta prestação teria apenas o valor de 28.984,47 €(IVA 

incluído) para 2014 e 86.953,74 €para os anos 2015 e 2016, de acordo com a Proposta de Cabimento 

nº 1690 de 2014; 3. A Proposta de prestação de serviços especializados dos consultores " Nuno 

Cerejeira Namora e Pedro Marinho Falcão & Associados, RL", foi apresentada aos 6 Municípios 

acionistas da Resulima, com repartição dos encargos acordada pelos mesmos, a suportar por cada 

Município de acordo com o seu peso acionista na "Resulima"; 4. Esta proposta foi justificada tendo 

por base as razões da escolha desta empresa "Nuno Cerejeira Namora e Pedro Marinho Falcão & 

Associados, RL". As razões devem-se à especificidade do tema e especialização em Direito 

Administrativo, por se tratar de uma coligação de vários municípios. O ajuste direto no valor de 

94.285,71€ + IVA a pagar em 24 prestações mensais enquadra-se no previsto do artigo 23 "A escolha 

do procedimento nos termos do disposto no presente capítulo permite a celebração de cont ratos de 

qualquer valor" e articulando também com o previsto no artº 27~ nº 1 alínea b) do Código dos 

Contratos Públicos "a serviços de natureza intelectual". Face ao acima enunciado podemos verificar 

que o Presidente da Câmara Municipal procedeu sempre de forma correta, informando a Câmara 

Municipal de todas as ações a desenvol.ver, no cumprimento da legislação em vigor e na observância 

estrita das deliberações do órgão "Câmara Municipal", e o Contrato foi efetuado nos termos do 

parecer prévio aprovado. Neste sentido lamentamos a forma e o conteúdo da intervenção do Senhor 

Vereador Eduardo Teixeira, que procurou induzir nas pessoas presentes a 13 de Novembro a ideia de 

que o Presidente da Câmara tinha abusado da confiança do órgão. Apelo assim ao Senhor Vereador 

que efetue a sua retratação pública, a ser registada em ata. (a) José Maria Costa." . A Vereadora 

Helena Marques começou por dizer que após leitura do cronograma entregue ficou 

exactamente com as mesmas duvidas, nomeadamente o porquê do numero do processo 

que foi à reunião de camara ser o 85 / A2/ 2014 e o que aparece no site das compras 



públicas (base-contratos públicos online) como formalizado é o 100/ A2/2014 e como o 

facto de na proposta entregue a 29 de Maio dizer apenas que era de cerca de 28.984,47€ 

já com IV A o qual o presidente complementou dizendo que era para 3 anos. Contudo o 

contrato assinado fala em 94.258,71 +IV A para dois anos apenas. Viola-se aqui também 

o Código da Contratação Pública que diz que os ajustes diretos não podem exceder 

75.000€, salvo raras exceções, nas quais considera não se enquadrar. O Presidente da 

Câmara disse que a exceção se refere á contratação de atividades de natureza intelectual 

e chamou à sala a D. Olímpia que assinou a proposta na altura, no sentido de esclarecer 

o porquê da diferente numeração. Esta colaboradora afirmou que o processo 

85/ A2/2014 tinha sido cancelado e que tinha sido aberto um com o número 

100/ A2/2014. A Vereadora Helena Marques disse ainda que a interpretação que o 

Presidente da Câmara deu às suas palavras e do Vereador Eduardo Teixeira são da sua 

exclusiva responsabilidade. Voltou a afirmar que o Presidente da Câmara apresentou na 

reunião de camara um valor para adjudicação dos serviços jurídicos e celebrou um 

contrato por valor diferente, tendo dito aquando daquela reunião que o valor então 

indicado era para três anos, quando na verdade tratando-se de uma avença mensal, tal 

valor se reportava apenas a seis meses. Por sua vez o Vereador Eduardo Teixeira referiu 

que ninguém procurou criar dificuldades à Câmara Municipal e que se o Presidente da 

Câmara inseriu este ponto na ordem de trabalhos era porque estava preocupado. 

Acrescentou ainda que os documentos que distribuiu à imprensa, no final da reunião de 

13 de Novembro, eram documentos oficiais. No ponto 1 dos factos referidos pelo 

Presidente da Câmara na sua informação, é dito que 111. A 2 de Maio de 2014 a Câmara 

Municipal autorizou o Presidente da Câmara a deduzir, por todos os meios legais nomeadamente a 

interposição de ações j udiciais, oposição ao processo de privatização da empresa "Resulima", o que 

em seu entender não esclarece nada, e nos pontos seguintes nada se diz sobre o que se 

passou. O Presidente da Câmara de seguida leu a declaração de voto do PSD, inserida 
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na acta da reunião camararia de 29 de Maio e que seguidamente se transcreve na parte 

que interessa "Pelo Vereador Eduardo Teixeira foi declarado que o PSD votou contra por considerar 

que o valor dos honorários é demasiado elevado, e por ter presente que de acordo com o relatório da 

Inspecção Geral de Finanças a aquisição de serviços jurídicos deveria ser feita mediante concurso 

público", e pelo facto da informação que foi prestada no decorrer da discussão, de que este serviço 

jurídico, irá custar ao Munidpio ao longo de três anos pagos em três vezes o montante global de. 

94.000€. ",o que se algumas duvidas houvesse prova que á data da reunião os Vereadores 

do PSD já tinham conhecimento do valor global do contrato, ao contrário do que querem 

fazer acreditar. Esclareceu ainda que, a discrepância entre o número do processo que 

veio à reunião de câmara e o constante do portal das compras públicas se deveu tão só 

ao facto de o primeiro ter sido substituído pelo segundo em razão de a Sociedade de 

Advogados consultada ter omitido um documento legalmente exigido, pelo que e na 

resolução do problema administrativo e ao ser introduzido o documento novamente na 

plataforma a mesma atribui um novo numero ao procedimento sendo que esta situação 

decorre do próprio programa informático, não se tratando portanto da criação de um 

novo processo, pois o processo é único e não fazia sentido trazer à reunião de câmara o 

mesmo processo só porque mudou o numero de 85 para 100, ·quando todo o seu 

conteúdo já tinha sido aprovado na reunião de 29 de Maio, sendo essa deliberação que 

consta do processo 100/ A2/2014. (03) CONCURSO PÚBLICO - CONCESSÃO DE 

TRANSPORTES COLECTIVOS DE PASSAGEIROS NA ÁREA URBANA E 

FREGUESIAS LIMÍTROFES - VIANA DO CASTELO:- Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DA ÁREA URBANA E 

FREGUESIAS LIMÍTROFES 



O. ENQUADRAMENTO 

A Viana do Castelo, tal como a outras cidades da sua dimensão, são hoje colocados desafios dos quais 

não se poderá afastar, sob pena de desperdiçar alguns dos seus distintos ativos, dos quais se destaca, 

a sua autenticidade e sustentabilidade. 

Consciente desta realidade, Viana do Castelo tem conseguido desenvolver um trabalho de excelência, 

aliás, já premiado, ao nível do planeamento territorial 1 urbano, do planeamento estratégico, bem 

como do planeamento da mobilidade, destacando-se, neste particular, o plano de mobilidade elétrica 

em vigor deste 2010, realidade assente numa sustentada estratégica política de ordenamento do 

território e de urbanismo, bem como dos instrumentos de gestão que a concretizam. 

O desenvolvimento socioeconómico verificado nas duas últimas décadas tem-se refletido no processo 

de mobilidade, onde a utilização do transporte individual tem prevalecido relativamente ao coletivo. 

Assim, e em sequência da necessidade de o município proceder à abertura de novo procedimento 

concursai para atribuição da "Concessão de Serviço Público de Transportes Coletivos de Passageiros 

da área Urbana e Freguesias Limítrofes", deve o mesmo estabelecer parâmetros mínimos a cumprir 

pela futura concessionária, quer ao nível da mobilidade inteligente, eficiente, mais amiga do 

ambiente, ou seja, sustentável, de modo a introduzir, no atual serviço público de transporte, 

melhorias quantitativas e qualitativas de relevante significado, nomeadamente, ao nível quer do 

material circulante quer das vias a servir. 

Atendendo às novas centralidades e aos novos aglomerados habitacionais criados, frutos de 

operações de urbanização, a rede de transportes a concurso visa dotar estas novas áreas de meios 

eficazes de transporte público de modo a que a oferta vá de encontro à procura, tendo em conta a 

estrutura urbana, a concentração ou dispersão dos principais pólos geradores de tráfego, a rede viária 

disponível e as deslocações pedonais inerentes. · 

Os novos circuitos propostos implicam, em comparação com a rede actual, um aumento de cerca de 

16 km de rede, que proporcionarão a possibilidade de utilização de transporte público a mais 7.800 

pessoas, servindo, também, mais 36 equipamentos. Prevê-se, ainda, um aumento da população 

servida a 330 metros da rede de 59% para 73%, estimando-se que, 92% da população a 660 metros 

da rede ficará igualmente servida. 

As novas realidades implicam alterações profundas nas questões de mobilidade onde o transporte 

público desempenhará um papel fundamental como factor de inclusão social e etária, questões essas 

que o presente concurso visa responder como alternativa à utilização do transporte individual. 

1. PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO: 
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1.1. Procedimento de concurso público para "Concessão de serviço público de transportes 

coletivos de passageiros da área urbana e freguesias limítrofes", sem remuneração pela 

entidade adjudicante, para as freguesias urbanas (Areosa, Darque e União de freguesias de 

Santa Maria Maior, Monserrate, Meadela) e freguesias limítrofes (Perre, Carreço, Santa Marta 

de Portuzelo, Vila Nova de Anha e União de freguesias de Vila Fria e Mazarefes), ao abrigo do 

disposto nos n.º1 e 2 do artigo 31.º, do Código dos Contratos públicos, aprovado pelo Decreto

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (doravante designado por CCP). 

2. ENTIDADE CONTRATANTE: 

2.1. A entidade pública contratante é o Município de Viana do Castelo, pessoa coletiva n.º 506037258, 

com sede no Passeio das Mordomas da Romaria, em Viana do Castelo, com o número de telefone 

258809300, fax 258809347, e endereço eletrónico www.cm-viana-castelo.pt 

2.2. O processo de concurso decorre no Departamento de Administração Geral, Secção de 

Expropriações e Concursos, através da plataforma eletrónica www.compraspublicas.com de 

acordo com o programa de procedimento e caderno de encargos, devidamente aprovado. 

3. ÓRGÃO QUE TOMOU A DECISÃO DE CONTRATAR 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, por deliberação tomada em reunião ordinária no dia 

27/11/2014. 

4. CONSULTA E FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO PROCESSO 

4.1. As peças do procedimento encontram-se patentes na plataforma eletrónica indicada no ponto 

2.2. 

4.2. Após inscrição e validação da documentação solicitada, será obtido o acesso necessário para 

efeitos de consulta de peças concursais. 

5. ÓRGÃO COMPETENTE PARA PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS 

5.1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento devem ser solicitados pelos interessados, por escrito, dentro do primeiro terço 

do prazo fixado para a apresentação das propostas, devendo ser colocados na plataforma 

eletrónica em local próprio, disponível para o efeito. 

5.2. Os esclarecimentos e as retificações serão prestados pela entidade adjudicante, na plataforma 

eletrónica, até ao fim do segundo terço do prazo para apresentação das propostas. 

5.3. Os esclarecimentos e as retificações acima referidas fazem parte integrante das peças do 

procedimento a que dizem respeito, prevalecendo sobre estas em caso de divergência. 

6. MODO DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 



6.1. Os documentos que constituem a PROPOSTA são apresentados diretamente na plataforma 

eletrónica já identificada. 

6.2. A proposta deverá ser obrigatoriamente entregue na plataforma eletrónica, até às 17h00 do 

60.º dia a contar da data de envio do anúncio. 

6.3. Quando pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a PROPOSTA não possa 

ser apresentado, nos termos do disposto no Ponto 6.1, deve ser encerrado em envelope 

opaco e fechado, em cujo rosto se deve indicar a designação do procedimento e da entidade, 

e enviado por correio registado à entidade adjudicante até ao fim do prazo estabelecido para 

entrega das propostas. 

6.4. A proposta e os documentos são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa, e deverão 

ser datados e assinados através de um certificado qualificado: (Cartão de Cidadão, DigitalSign 

ou Multicert). 

7. REQUISITOS DE ADMISSÃO DOS CONCORRENTES 

7.1. Não podem ser concorrentes ou integrar qualquer agrupamento as entidades que incorram 

em qualquer dos impedimentos previstos no artigo 55.º do Código dos Contratos Públkos. 

7.2. Os concorrentes deverão ser empresas de transporte coletivo de passageiros; 

7.3. Os concorrentes deverão ser titulares de alvará emitido pela Direção - Geral de Transportes 

Terrestres (atual IMT) referente ao licenciamento da atividade. 

7.4. Os concorrentes podem revestir qualquer forma societária; 

7.5. Podem ser concorrentes agrupamentos de entidades singulares ou coletivas sem que entre as 

mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação; 

7.6. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, 

perante a Entidade Adjudicante, pela manutenção da proposta. 

7.7. Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, 

devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo. 

7.8. Os concorrentes têm que ter capacidade para responder a todos os requisitos legalmente 

exigidos para o transporte público coletivo, desde os alvarás às condições técnicas dos 

veículos; 

8. DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM A PROPOSTA 

O concorrente deverá referir a forma como vai assegurar os serviços que lhe serão cometidos pelo 

contrato de concessão e nomeadamente deverá caracterizar o modo como irá proceder à gestão 

e exploração dos serviços concessionados, instruindo a sua proposta com os seguinte~ 

documentos: 
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8.1. Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo 1, assinada pelo concorrente ou por 

representante que tenha poderes para o obrigar. 

8.2. Documentos que contenham os termos ou condições relativos a aspetos da execução do 

contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a Entidade 

Adjudicante pretende que o concorrente se vincule, designadamente aos seguintes: 

8.2.1. Documentos comprovativos e/ou declaração, de que o concorrente cumpre os 

requisitos mencionados no ponto 7 do programa de procedimento; 

8.2.2. Caracterização da frota a utilizar na concessão, de acordo com o Anexo 2, com indicação 

das seguintes características: 

i. Matrícula; 

ii. Data do lº. Registo; 

iii. Lotação máxima dos veículos (lugares sentados, e de pé, lugares para cadeiras de 

rodas). 

iv. Marca 

v. Modelo 

vi. Tipo de motorização 

8.2.3. Documentação comprovativa das seguintes características obrigatórias de cada veículo: 

i. Cumprimento dos níveis de poluição emitidos para o ambiente, de acordo com as 

Normas Europeias; 

ii. Motorização a diesel, GPL, Gás natural, elétrica ou outra desde que cumpra no mínimo 

a norma Euro 3; Indicar qual a norma que os veículos afetos à concessão, cumprem, 

para permitir a aplicação do subfator 2 (Tipo de Motorização) do fator 1 (Qualidade 

da frota); 

iii. Veículos com rampa de acesso e piso rebaixado para cidadãos com mobilidade 

reduz.ida; 

iv. Portas duplas no painel direito, nos veículos com lotação superior a 30 passageiros. 

v. Informação das linhas e destino em painéis eletrónicos. 

8.3. Proposta de tarifas para cada zona tarifada, de acordo com o Anexo 3, que irá permitir a 

aplicação do 3º. Fator (Tarifário). 

8.4. Proposta de horários para cada circuito, de acordo com o estipulado no nº. 1.5 do caderno de 

encargos. 

8.5; Os concorrentes deverão apresentar pelo menos 1 proposta de articulação intermodal e de 

soluções flexíveis de transporte. 



8.6. Os concorrentes deverão, ainda, apresentar reportagem fotográfica e planta à escala que 

demonstre a área disponível para aparcamento dos veículos afetos à concessão, devendo 

estar evidenciada a área coberta de aparcamento, bem como a implantação dos veículos a 

aparcar, que irá permitir a aplicação do 22. Fator (Instalações). 

9. PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados 

do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

10. PROPOSTAS VARIANTES 

10.1. Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de propostas variantes. 

11. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

O Pontos se IMF<: 12 

5 Pontos se 10<IMF<12 

10 Pontos se 8 < IMFS10 

15 Pontos se 5 < IMF s 8 

20 Pontos se IMFS S 

Em que: 

IMF - É a idade média da frota em anos. 

IV - é a idade de cada veículo em anos completos. 

NTV - Número total de veículos afetos à concessão. 

A valoração deste subfator far-se-á aplicando a seguinte forma: 

LIV 
IMF = NTV 

.. 
- -- . ' ~ . . 



2. !! Subfator • Tipo de Motorização (TM) · 40% 

O Pontos se Ml=Euro 3 

5 Pontos se M2= Euro 4 

10 Pontos se M3=Euro 5 

15 Pontos se M4=Euro 6 

18 Pontos se MS=GPL ou Gás Natural 

20 Pontos se M6=Elétrico 

Em que: 

Ml - Motorização diesel do tipo Euro 3 

M2 • Motorização diesel do tipo Euro 4 

M3 - Motorização diesel do tipo Euro 5 

M4 - Motorização diesel do tipo Euro 6 

MS - Motorização GPL ou Gás Natural 

M6 - Motorização Elétrica 

NV - Número de veículos por tipo de motorização 

NTV - Número total de veículos afetos à concessão 
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NV x Ml + NV x M2 + NV x M3 + NV x M4 + NV x MS + NV x M6 
TM = NTV 

A pontuação global deste fator (QF - Qualidade da Frota) será calculada, para cada proposta, a partir 

da soma algébrica simples das pontuações atribuídas aos concorrentes em cada subfator ponderadas 

dos respetivos coeficientes de ponderação, em conformidade com a seguinte fórmula: 

QF = 60% x IMF + 40% X TM 

Com: 

IMF - Pontuação atribuída à Idade Média da Frota; 

TM - Pontuação atribuída ao Tipo de Motorização dos veículos de transporte de passageiros afetos à 

concessão. 

2.2 Fator • Instalações (1) • 10% 

Para o apuramento do fator Instalações será considerada a percentagem da frota afeta à concessão 

aparcada em área coberta (FC): 

1 = O Pontos se FC< 50% 

1 = 5 Pontos se 50%S FC < 60% 

1 = 10 Pontos se 60%S FC < 70% 

1 = 15 Pontos se 70%S FC< 80% 

1 = 20 Pontos se 80% s FC s 100% 



3.!! Fator - Tarifário (T) - 30% 

As tarifas máximas admissíveis a concurso de Bilhete de Motorista e Passes, para cada uma das zonas 
tarifadas são as seguintes: 

Tipo de Tarifa Zona Valor 
zu 1,10€ 
Cl 1,15€ 

Bilhete de Motorista C2 1,50€ 
C3 1,55€ 
C4 1,60€ 
zu 21,00€ 
Cl 23,00€ 

Passes C2 28,00€ 
C3 29,00€ 
C4 30,00€ 

Para o apuramento do fator Tarifário de cada concorrente serão considerados os seguintes 

subfactores e coeficientes de ponderação, tendo em consideração as várias zonas tarifadas: 

1. !! Subfator-Tarifa Média de Bilhete de Motorista (TMBM) - 50% 

O Pontos se TMBM <?: 1,38 

3 Pontos se 1,35 $ TMBM < 1,38 

6 Pontos se 1,32 $ TMBM < 1,35 

9 Pontos se 1,29 $ TMBM < 1,32 

12 Pontos se 1,26 $ TMBM < 1,29 

16 Pontos se 1,23 $ TMBM < 1,26 

20 Pontos se 1,20 $ TMBM < 1,23 

O Pontos se TMBM < 1,20 

ZU + Cl + C2 + C3 + C4 
TMBM = S 

2.!! Subfator -Tarifa Média de Passes (TMP) - 50% 

O Pontos se TMP<?: 26,20 

3 Pontos se 25,6 $ TMP < 26,20 

6 Pontos se 25,0 $ TMP < 25,60 

9 Pontos se 24,4 $ TMP < 25,00 

12 Pontos se 23,8 $ TMP < 24,40 

16 Pontos se 23,2 $ TMP < 23,80 

20 Pontos se 22,6 $ TMP < 23,20 

O Pontos se TMP < 22,60 
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ZU + Cl + C2 + C3 + C4 
TMP= 

5 

T = 50% x TMBM + 50% x TMP 

4.2 Fator - Integração de Sistemas e Inovação Tecnológica do Serviço (ISITS) - 20% 

Pretende-se com este fator garantir ganhos quantitativos e qualificativos para o futuro serviço público 

de transportes, garantindo-se uma oferta mais alargada do serviço, integrando as populações 

residentes no município e/ou supramunicipal na rede de transporte, garantindo-se, deste modo, a 

intermodalidade 1 flexibilização entre sistemas, tipo passe "Andante". 

1.2 Subfator - Integração Municipal (IM) - 40% 

A pontuação resulta do número de acordos estabelecidos, através da integração tarifária, com outros 

operadores a operar em território municipal: 

O pontos IM<2 

5 pontos 2 :5 IM< 4 

10 pontos 4 :5 IM< 6 

15 pontos 6 :5 IM< 8 

20 pontos IM~8 

2.2 Subfator - Integração Supramunicipal (ISM) - 30% 

A pontuação resulta do número de acordos estabelecidos com outros operadores a operar para o 

território municipal: 

O pontos ISM<2 

5 pontos 2 :5 ISM < 4 

10 pontos 4 :5 ISM < 6 

15 pontos 6 :5 ISM < 8 

20 pontos ISM ~8 

3.2 Subfator - Inovação Tecnológica do Serviço (ITS) - 30% 

Utilização de meios e soluções tecnológicas na prestação do serviço e disponibilização de si·stema 

digital de monitorização do serviço. 

O pontos se não garantir nenhuma condição 

10 pontos 
se garantir a disponibilização de meios e soluções tecnológicas na prestação do serviço ou 
sistema digital de monitorização do serviço 

20 pontos 
se garantir a disponibilização de meios e soluções tecnológicas na prestação do serviço e 
sistema digital de monitorização do serviço 



Fórmula de cálculo: 

Em que: 

IM= pontos obtidos em Integração Municipal 

ISM = pontos obtidos em Integração Supramunicipal 

ITS =Inovação Tecnológica do Serviço 

ISITS = 40% x IM + 30% x ISM + 30% x ITS 

12. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

12.1. Quando, para efeitos do presente procedimento, for necessário proceder a desempate 

entre propostas que tenham a mesma classificação final, releva consecutivamente a que: 

l.º - Demonstre ter certificação da empresa em qualidade na área de serviço de transporte 

urbano público de passageiros. 

2.º - A que tenha as suas instalações de parqueamento em zonas industriais ou parques 

empresariais reconhecidos pelo Município. 

13. PRAZO DO CONCURSO: 

13.1. Entrega das propostas: 60 dias 

13.2. Prazo da concessão: 10 anos 

14. AUDIÊNCIA PRÉVIA 

14.l. A decisão de adjudicação será precedida de audiência prévia escrita dos concorrentes. 

14.2. Os concorrentes têm 10 dias após a notificação do relatório preliminar para se pronunciarem 

sobre o mesmo. 

15. MINUTA DE CONTRATO, NOTIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CAUÇÃO 

15.1. Todos os concorrentes são notificados simultaneamente da adjudicação, através da 

plataforma eletrónica. 

15.2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão compet ente para a decisão 

de contratar deve notificar o adjudicatário para: 

15.2.1. Apresentar, no prazo de 10 dias, os documentos de habilitação exigidos nos termos 

do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos. 

15.2.2. Apresentar, no prazo de 10 dias, o alvará emitido pela Direção-Geral de Transportes 

Terrestres (atual IMT) referente ao licenciamento da atividade. 
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15.2.3. Prestar a caução, no prazo de 10 dias, nos termos do disposto nos artigos 88.º a 91.2. 

indicando expressamente o seu valor, sob pena de a adjudicação caducar, de acordo 

com o disposto no n.21 do artigo 91.2 do Código dos Contratos Públicos. 

15.3. Todas as notificações referidas nos pontos anteriores serão acompanhadas do relatório final 

de análise das propostas. 

15.4. O concorrente cuja proposta haja sido preferida fica obrigado a pronunciar-se sobre a minuta 

do contrato no prazo de cinco dias após a sua receção, findo o qual, se não o fizer, se 

considerará aprovada a mesma minuta. 

16. CONTAGEM DE PRAZOS 

Todos os prazos mencionados no presente Programa de Concurso são contados nos termos previstos 

no artigo 471.2 do Código do dos Contratos Públicos. 

17. ENCARGOS DO CONCORRENTE 

17.1. São encargo do concorrente as despesas inerentes à elaboração da proposta, incluindo as 

de prestação da caução, bem como todas as despesas relacionadas com os projetos, 

pareceres e licenciamento das instalações incluídas no contrato. 

17.2. São ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes à celebração do 

contrato. 

18. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o omisso no presente programa de concurso observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos, e restante legislação aplicável.". 

li. CADERNO DE ENCARGOS 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. DEFINIÇÕES 

1.1.1. Ao presente caderno de encargos são aplicáveis as seguintes definições: 

ADJUDICATÁRIO: Entidade que concorreu ao concurso público, à qual foi adjudicada a concessão; 

CONCEDENTE OU ENTIDADE ADJUDICANTE: Câmara Municipal de Viana do Castelo/Município de 

Viana do Castelo; 

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO: Entende-se por concessão de serviço público o contrato pelo 

qual o contratante se obriga a gerir, em nome próprio e sob sua responsabilidade, uma atividade 

de serviço público, durante um determinado período sendo remunerado pelos resultados 

financeiros dessa gestão ou, diretamente, pelo contraente público. 



OBJETO DA CONCESSÃO: Concessão do serviço público de transportes coletivos de passageiros da 

área urbana e freguesias limítrofes. 

CONCESSIONÁRIO: Adjudicatário, após celebração do contrato de concessão. 

CMVC - Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

CONCURSO PÚBLICO: Concurso público a que se refere o presente caderno de encargos. 

CONTRATO DE CONCESSÃO OU CONTRATO: Contrato celebrado entre concedente e o 

concessionário através do qual esta assume o compromisso de gerir e explorar o Serviço 

Concessionado; 

1.2. DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS POR QUE SE REGE A CONCESSÃO 

1.2.1. Na execução do Contrato a que se refere o presente caderno de encargos observar-se-ão: 

a) As cláusulas do contrato de concessão e quaisquer aditamentos que venham a ser 

estabelecidos de comum acordo entre a concedente e o concessionário. 

b) As disposições constantes do caderno de encargos e do programa de procedimento, 

incluindo todos os documentos que deles façam parte integrante, naquilo que não 

estiver previsto no contrato de concessão, designadamente elementos patenteados a 

concurso. 

c) A legislação portuguesa e comunitária em vigor. 

1.3. CONCESSIONÁRIO 

1.3.1. O concessionário pode revestir qualquer forma societária. 

1.3.2. O concessionário deve ter por objeto social exclusivo, ao longo de todo o período de 

duração do contrato, as atividades que se encontram, integradas na concessão. 

1.4. FUNCIONAMENTO 

1.4.1. É obrigação do concessionário obter todas as licenças, certificações, credenciações e 

autorizações necessárias ao exercício das atividades integradas ou de algum modo 

relacionadas com o objeto do contrato. 

1.4.2. O período de funcionamento varia entre as 07.00 horas e as 01.00 horas do dia seguinte. 

1.5. HORÁRIOS, FREQUÊNCIAS E CIRCUITOS 

1.5.1. Nos dias úteis e sábados, o mínimo de viagens a efetuar em cada percurso e em cada 

sentido nunca poderá ter um intervalo superior a 30 minutos nos períodos compreendidos 

entre as 7.00 horas e as 9.00 horas, as 12.00 horas e as 14.30 horas e entre as 17.00 horas 

e as 19.30 horas. Durante a parte restante do dia aquela frequência não poderá ser 

superior a 60 minutos. 
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1.5.2 No circuito urbano a frequência deverá ser constante no período compreendido entre as 

8.00 horas e as 20.00 horas, e não poderá exceder os 20 minutos de intervalo entre 

viagens. 

1.5.3 O primeiro percurso, a efetuar da periferia para o centro, iniciar-se-á às 7.00 horas nos 

terminais de todas as linhas das freguesias limítrofes da área da concessão. 

1.5.4 Deverá ser garantido pelo menos uma viagem da periferia para o Centro e inversamente, 

nos períodos compreendidos entre as 20.00 e as 21.30 e das 00.00 às 00.30 do dia seguinte. 

1.5.5 Aos Domingos e feriados o concessionário poderá reduzir para metade a frequência das 

carreiras, garant ido todavia o serviço entre as 7 .00 e as 00.30 do dia seguinte, com 

observância do disposto no n.º 1.5.4. 

1.5.6 Dentro da área territorial da concessão existem circuitos, determinados pelas 

características das vias de comunicação, nos quais só poderão ser utilizadas viaturas com 

dimensões reduzidas dotadas de no máximo de 30 lugares sentados. 

1.5.7 Os circuitos estão estabelecidos no Anexo 4. 

1.5.8 O concessionário deverá manter o serviço público resultante desta concessão em 

funcionamento regular e contínuo, na satisfação do interesse público, durante todos os 

dias do ano, incluindo sábados, domingos e feriados. 

1.6. PARAGENS 

1.6.1. As paragens a utilizar em cada circuito são as constantes do Anexo 4. 

1.7. SISTEMA TARIFÁRIO 

1.7.1 O concessionário obriga-se a praticar os seguintes descontos mínimos: 

i. 40% nos passes para pessoas com mobilidade reduzida, reformados ou pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos. 

ii. 15% nos bilhetes pré-comprados para pessoas com mobilidade reduzida, reformados ou 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. 

ii i. 50% nas tarifas de motorista e bilhete simples para menores de 12 anos. 

1.7.2 Aos transportes urbanos aplica-se o princípio da assinatura mensal (passe) para estudantes, 

quando a Lei o permit ir. 

1.7.3. Os passes referidos no item anterior vigorarão entre o dia 1 de Setembro e 30 de Junho, 

seguinte, deverão permitir um número ilimitado de viagens e abranger a totalidade da rede 

dos transportes urbanos. 

1.7.4. O tarifário que entrará em vigor será o tarifário da proposta vencedora . 

1.7.5. O tarifário será revisto em função do Despacho Normativo publicado pela Tutela. 



1.8. TÍTULOS DE TRANSPORTE 

1.8.1. O concessionário deverá estabelecer, desde o início da exploração, um sistema de 

"passes", de modelo a aprovar pela Câmara, sem limite de viagens. 

1.8.2 Deverá ser estabelecido, igualmente, um sistema de bilhetes bi-modais, que permita a 

utilização complementar dos circuitos em veículos de dimensão reduzida, previstos em 

1.5.6 e dos realizados em veículos normais. 

1.8.3 Sempre que possível, e mediante prévio acordo com as respetivas empresas de transporte 

de passageiros, deverão existir bilhetes bi-modais que permitam a utilização 

complementar dos transportes interurbanos e dos urbanos. 

1.9. ALTERAÇÕES AO SERVIÇO 

1.9.1. Qualquer alteração à oferta definida no contrato poderá ser proposta por qualquer das 

partes e a sua implementação será sujeita a mútuo acordo, por via negocial. 

1.10. QUALIDADE DO SERVIÇO 

1.10.1. O concessionário obriga-se, no que respeita à universalidade que a concessão constitui, 

com especial relevância para o cumprimento da exploração e do material de transporte, 

a manter este serviço público em perfeitas condições de conforto, funcionamento, 

conservação e asseio. 

1.10.2. O concessionário obriga-se a satisfazer a procura, realizando os desdobramentos 

necessários e garantindo taxas de ocupação consentâneas com a comodidade dos 

passageiros. 

1.10.3. A Câmara Municipal de Viana do Castelo compromete-se a desenvolver todos os 

esforços no sentido de manter as infraestruturas viárias utilizadas pelos transportes 

urbanos, em bom estado de conservação, e facilitar a circulação mediante medidas de 

sinalização e gestão da rede viária. 

1.11. VEÍCULOS 

1.11.1. Os veículos a empregar, em regime de exclusividade, na exploração do serviço público, 

terão predominantemente as cores do Município (PRETO E AMARE~O) e ainda as Armas 

do Município, conforme "design" a aprovar pela Câmara Municipal, tornando-os 

notoriamente inconfundíveis com os veículos utilizados nas carreiras interurbanas, e 

nenhum poderá ser posto a circular sem que possua a necessária licença, segundo as 

normas estabelecidas na legislação em vigor. 

1.11.2 Fica vedada ao concessionário qualquer publicidade nos veículos, sem autorização ou 

licença, conforme o caso, da Câmara Municipal. 
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1.11.3 Em cada veículo será reservado um espaço, de pelo menos 2,00m2, para publicidade 

institucional realizada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

1.11.4 O número mínimo de veículos a empregar nas carreiras obedecerá às necessidades 

decorrentes dos horários a observar, salvaguardando o reforço com material disponível 

para desdobramentos e reparações. 

1.11.5 No circuito urbano os veículos não poderão ter capacidade superior a 30 passageiros e 

pelo menos 1/3 (arredondado ao número inteiro inferior com valor mínimo de 1) deverão 

ser elétricos com capacidade mínima de 15 passageiros. 

1.11.6 Os veículos terão, em painel digital visível do exterior, identificação do número e da 

carreira a que, no momento, estiverem adstritos. 

1.11.7 O concessionário fica obrigado a dar conhecimento, por escrito, à Câmara Municipal dos 

veículos adstritos ao serviço público, no prazo de 120 dias a partir da assinatura do 

contrato, devendo, para este efeito, indicar os respetivos números de matrícula. 

1.11.8 Os novos veículos deverão ter O Kms e dar satisfação ao previsto no artigo anterior, ficando 

o concessionário obrigado ao procedimento previsto no número anterior. 

1.11.9 Os veículos devem ser equipados com plataforma de acesso a pessoas com deficiência 

motora, e dotados de espaços adequados ao seu transporte. 

1.11.10 Devem também estar equipados com dispositivos sonoros que informem da 

aproximação das paragens, de modo a facilitar a sua utilização por pessoas com 

deficiência visual. 

1.11.11 Caso os veículos possuam, no seu interior, sistema digital de informação ao passageiro, 

em 50% do período de funcionamento será difundida informação institucional, validada 

aprovada previamente pela Câmara Municipal. 

1.11.12 A informação institucional referida no ponto anterior será remetida em formato digital, 

mensalmente, ao concessionário, que a deverá disponibilizar em todas as viaturas no 

prazo máximo de 5 dias úteis. 

1.11.13 A idade máxima admissível para viaturas em funcionamento na concessão é de 15 anos, 

devendo ser apresentadas, à Câmara Municipal, cópias dos livretes e/ou documentos 

únicos das viaturas ao fim de cada ano de concessão. 

1.11.14 O não cumprimento de qualquer das condições deste artigo implicará multa de 2.500,00€ 

(dois mil e quinhentos euros) por cada mês de atraso, até seis meses, e a rescisão do 

contrato a partir deste período, sem direito a qualquer indemnização. 

1.12. INFORMAÇÃO AO PÚBLICO 



1.12.1. O concessionário, com o apoio técnico da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

desenvolverá um esforço permanente de melhoria de informação ao público, tanto nas 

paragens e viaturas, como mediante folhetos, etc. 

1.13. ABRIGOS E PARAGENS 

1.13.1 Em todos os abrigos de passageiros e demais locais de paragem deverão ser criados 

dispositivos para colocação de plantas da área servida pelos transportes públicos com 

indicação dos circuitos e respetivos horários. 

1.13.2 A informação a disponibilizar referida no número anterior deverá permitir a sua consulta 

por equipamentos com a tecnologia de leitura de códigos QR (Quick Response). 

1.14. PESSOAL 

1.14.1. O pessoal em serviço nas carreiras do serviço público a que se refere este caderno de 

encargos deverá apresentar-se devidamente identificado com indumentária própria e 

usar da maior correção para com o público e para com o pessoal municipal que tiver a 

seu cargo a fiscalização do mesmo serviço. 

1.14.2. Sempre que se verifique reincidência na infração ao preceituado no número 1.14.1, deste 

artigo, a Câmara poderá impor a substituição do funcionário reincidente, 

independentemente das penalidades a que haja lugar. 

2. OBJETO E DURAÇÃO DA CONCESSÃO 

2.1. OBJETO E REVISÃO DO CONTRATO 

2.1.1. O presente concurso tem por objeto concessionar: 

a) O serviço público de transportes coletivos de passageiros da área urbana e freguesias 

limítrofes, sem remuneração pela entidade adjudicante, para as freguesias urbanas 

(Areosa, Darque e União de freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate, Meadela) e 

freguesias limítrofes (Perre, Carreço, Santa Marta de Portuzelo, Vila Nova de Anha e 

União de freguesias de Vila Fria e Mazarefes), pelo período de 10 anos. 

2.1.2. A Câmara Municipal, sempre que o considere de interesse público, poderá, ouvido o 

concessionário, estabelecer alterações no serviço que estiver a praticar, 

nomeadamente novas carreiras, aumento do número de viagens em cada carreira, 

modificação dos horários e dos percursos previstos, mudança das paragens e dos locais 

de partidas e de chegadas e alteração das tarifas. 

2.1.3. O tarifário será revisto em função do Despacho Normativo publicado pela Tutela. 

2.1.4. O concessionário poderá também propor alterações, competindo à Câmara Municipal 

resolver acerca delas. 
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2.1.5.0 disposto nos números anteriores aplica-se também à fixação das tarifas para novas 

carreiras ou alteração dos circuitos. 

2.2. EXCLUSIVIDADE 

Enquanto vigorar, o contrato de concessão confere ao concessionário o direito exclusivo, 

perante os utilizadores e a concedente de assegurar os serviços objeto da concessão, dentro do 

perímetro territorial definido neste caderno de encargos. 

2.3. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.3.1. O período de vigência do contrato de concessão será de 10 anos. 

2.3.2. O prazo será contado a partir da data de assinatura do contrato. 

3. TRABALHOS ASSOCIADOS À GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

3.1. INÍCIO DA EXPLORAÇÃO 

3.1.1. O concorrente a quem for adjudicada a concessão dará início à exploração do serviço 

público dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias seguidos a contar da data da 

assinatura do respetivo contrato. 

3.1.2. Se não for dado início à exploração no prazo indicado no número anterior, sem motivo 

considerado válido pela Autarquia, será o contrato rescindido sem direito a qualquer 

indemnização e ficando perdido a favor do Município o montante da caução a que se 

refere o artigo 6º do presente caderno de encargos. 

3.1.3. No caso previsto no número anterior, poderá a Câmara Municipal fazer a adjudicação a 

outro concorrente ou proceder à abertura de novo concurso, conforme entenda que 

melhor ficam salvaguardados os interesses do Município. 

3.1.4. O concessionário é obrigado a ter no concelho de Viana do Castelo serviços 

administrativos de exploração referentes a este contrato e bem assim as necessárias 

instalações de recolha para todos os veículos. 

3.1.5. A partir do início da exploração o concessionário fica obrigado a utilizar os cais 

disponíveis para os transportes urbanos no Terminal Rodoviário do Interface de 

Transportes de Viana do Castelo como pontos de partida/chegada. 

3.1.6. O concessionário obriga-se a cumprir o Regulamento de Utilização e Funcionamento do 

Terminal Rodoviário do Interface de Transportes de Viana do Castelo. 

3.2. TRANSMISSÃO DA CONCESSÃO 

3.2.1. A exploração a realizar será feita com obediência à rede e aos circuitos constantes do 

Anexo 4. 



3.2.2. A concessão adjudicada não é transmissível, total ou parcialmente, ainda mesmo por 

arrendamento, sem prévia autorização do Município, sendo nulos e de nenhum efeito 

os atos e contratos celebrados pelo concessionário com infração do disposto neste 

preceito. 

3.2.3. O disposto no número anterior não se aplica à sucessão mortis causa, na situação em 

que esta disposição tenha aplicação. 

3.3. RESPONSABILIDADE PELA CONCESSÃO 

3.3.1. A responsabilidade perante o concedente pela correta exploração e gestão da 

concessão, incumbe única e exclusivamente ao concessionário, ainda que esta recorra 

a outras empresas subcontratadas ou tarefeiros nos termos previstos nos números 

seguintes. 

3.3.2. No caso de o concessionário necessitar de realizar qualquer parte dos serviços 

concessionados por subcontratação ou por tarefa, informará previamente o 

concedente, indicando a entidade a que pretende recorrer e fazendo acompanhar tal 

solicitação dos elementos necessários à caraterização daquela. 

3.3.3. O concedente reserva-se o direito de aceitar, ou não, a utilização dos subcontratados 

ou tarefeiros propostos segundo o estipulado no ponto anterior não acarretando a 

aceitação do concedente, a diminuição da responsabilidade do concessionário, tal 

como se encontra definido no presente caderno de encargos. A ausência de resposta 

por parte do concedente no prazo de 20 dias úteis, significa, a aceitação da proposta 

apresentada pelo concessionário. 

3.3.4. As empresas responsáveis pela exploração e gestão do serviço, nas condições da 

proposta figurem no contrato de concessão, não poderão ser substituídas pelo 

concessionário sem a prévia aprovação do concedente. Igual regra vale para a inclusão 

da nova empresa. 

3.3.5. O concessionário poderá recorrer à utilização de subcontratadas ou tarefeiros para a 

realização dos trabalhos incluídos na concessão, sem que tal implique diminuição da 

sua responsabilidade. 

3.3.6. O concedente reserva-se o direito de ordenar a substituição de qualquer uma das 

empresas subcontratadas ou tarefeiros acima referidos, ainda que por si previamente 

aceites, quando entenda que não existem garantias de boa execução técnica dos 

serviços que lhe foram cometidos. 

3.4. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DA CONCESSÃO 



Quinta-Feira, 27 de novembro de 2014 

- 14-

3.4.1. O concessionário não pode transmitir por qualquer forma, total ou parcialmente a 

concessão. 

3.4.2. Os atos praticados em violação do disposto no parágrafo anterior são nulos, sem 

prejuízo de outras sanções que, ao caso, sejam aplicáveis. 

3.5. OBRIGAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO 

3.5.l. Constituem obrigações do concessionário: 

a) Assegurar e gerir o serviço público de transporte coletivo, nos termos e condições 

previstas nos artigos 407.2 a 429.2 do Código dos contratos públicos. 

b) Informar o concedente de qualquer circunstância que possa condicionar o normal 

desenvolvimento das atividades concedidas; 

c) Fornecer ao concedente, ou a quem este designar para o efeito, qualquer informação 

ou elaborar relatórios específicos sobre aspetos relacionados com a execução do 

contrato, desde que solicitados por escrito; 

d) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias ao 

exercício das atividades integradas ou de algum modo relacionadas com o objeto do 

contrato, salvo estipulação contratual em contrário; 

e) O cumprimento dos percursos e paragens, de acordo com o previsto no Anexo 4; 

f) Quaisquer outras previstas na lei ou no contrato. 

3.6. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO CONCESSIONÁRIO 

3.6.1. Salvo quando incompatível ou desnecessário em face da natureza do serviço público 

concedido, o contrato deve estabelecer indicadores de acompanhamento e de avaliação 

do desempenho do concessionário, da perspetiva do utilizador e do interesse público, 

bem como procedimentos de cálculo para a sua aferição periódica, designadamente no 

que respeita ao número de utilizadores e seus níveis de satisfação. 

3.6.2. Deverão ser elaborados relatórios de acompanhamento do serviço prestado, com 

periodicidade semestral, e entregues ao Delegado indigitado pelo Município para 

acompanhamento da concessão. 

3.7. DIREITOS DO CONCESSIONÁRIO 

3.7.1. Constituem direitos do concessionário: 

a) Explorar, em regime de exclusivo, o serviço público concedido; 

b) Utilizar, nos termos da lei e do contrato, os bens do domínio públ ico necessários ao 

desenvolvimento das atividades concedidas; 

c) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato. 



3.8. INTERRUPÇÕES DE SERVIÇO 

3.8.1. Qualquer interrupção no funcionamento dos serviços, necessária a uma intervenção 

programada nos sistemas, deverá ser feita após autorização do concedente, em 

articulação com esta e de acordo com a legislação em vigor. 

3.8.2. Nos casos referidos no número anterior serão tomadas pelo concessionário todas as 

medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar os inconvenientes e os impactes 

negativos; 

3.8.3. Em caso de avaria imprevisível, ou qualquer acidente, o concessionário obriga-se a 

mobilizar todos os meios adequados à reparação da avaria no menor período de tempo 

possível. 

3.8.4. Cabe ao concedente avaliar o desempenho do concessionário na eficiência com que 

retoma a situação após uma interrupção acidental do serviço, e das razões que a 

ocasionaram. 

3.9. FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO 

3.9.1. O Concessionário obriga-se a permitir a fiscalização do serviço concessionado, 

nomeadamente as inspeções ao interior das viaturas e circulação nas mesmas a agentes 

municipais devidamente credenciados para o efeito. 

4. FASES DO CONTRATO 

4.1. CONSIGNAÇÃO 

4.1.1. A outorga do contrato de concessão revestirá a forma de contrato escrito e terá lugar 

em dia e hora de que será dado conhecimento ao adjudicatário com pelo menos 15 

(quinze) dias úteis de antecedência, devendo este fornecer, para tal efeito, todos os 

elementos necessários até 5 (cinco) dias úteis imediatamente anteriores ao marcado 

para a celebração da escritura. 

4.1.2. No prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sem interrupção de contagem aos 

sábados, domingos e feriados contados da data da assinatura do contrato de concessão, 

far-se-á a consignação do sistema, comunicando-se ao concessionário, por carta 

registada com aviso de receção, o dia, a hora e o local em que se deve apresentar; 

4.1.3. Da consignação será lavrado o respetivo auto, em duplicado e assinado pelas partes. 

4.2. DESISTÊNCIA 

4.2.1. Se o adjudicatário não se apresentar à celebração do contrato escrito de concessão no 

dia e hora que lhe foram fixados, salvo força maior, devidamente comprovada, considera

se como desistente da adjudicação, perdendo a favor do Município a caução por ele 
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prestada ficando a Câmara Municipal livre e desembaraçada de poder fazer a adjudicação 

a outro concorrente ou abrir novo concurso, conforme considere melhor à proteção dos 

interesses do Município. 

5. OBRIGAÇÕES A FIRMAR 

Todos os contratos e execução continuada celebrados pelo concessionário com terceiros, com 

exceção dos relativos a eventuais contratos de financiamento, referentes ao objeto da concessão, 

deverão incluir uma cláusula reservando expr·essamente ao concedente a faculdade de se substituir 

ao concessionário no caso da rescisão, resgate ou outro meio de extinção do contrato de concessão, 

nos mesmos termos e nas mesmas condições contratualizadas com essas entidades terceiras. 

6. CAUÇÃO 

6.1. MONTANTE E FORMA 

6.1.1. O concessionário presta, a caução, no valor de 50 000,00€. 

6.1.2. A caução poderá ser prestada por depósito em dinheiro, por títulos emitidos ou 

garantidos pelo Estado, por garantia bancária ou ainda por seguro-caução, suportando o 

concessionário, todas as despesas relacionadas com a caução. 

6.1.3. Se o adjudicatário prestar a caução mediante garantia bancária, deve apresentar um 

documento pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até 

ao limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas 

pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que 

a garantia respeita . 

6.1.4. Tratando-se de seguro-caução, pode ser exigida a apresentação de apólice pela qual uma 

entidade legalmente autorizada a realizar este seguro assuma, até ao limite do valor da 

caução, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela 

entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que o 

seguro respeita. 

6.1.5. A caução será utilizada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo para cumprimento de 

quaisquer obrigações cometidas ao adjudicatário, devendo ser reposta pelo 

concessionário, a este nível, no prazo que lhe for concedido. 

6.1.6. A caução será atualizada de cinco em cinco anos, de acordo com o índice de inflação 

verificado no período imediatamente anterior ao da atualização. 

6.1.7. A caução prestada pelo concessionário será utilizada pela Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, também para o pagamento das multas, coimas ou ressarcimento de despesas da 

responsabilidade do concessionário, no caso em que este não as pague voluntariamente. 



6.2. REPOSIÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO 

6.2.1. A diminuição da caução, por força de levantamentos que dela sejam feitos, implica para 

o concessionário, a obrigação de proceder à reposição do seu valor inicial no prazo de 10 

(dez) dias contados a partir da data da utilização. 

6.3. EXECUÇÃO DA CAUÇÃO 

6.3.1. Previamente à execução da caução, o concedente notificará o concessionário com uma 

antecedência de 8 (oito) dias úteis relativamente à data em que pretende executar a 

caução, informando o concessionário da obrigação que considera violada e que dará 

lugar à execução da caução, concedendo-lhe um prazo não inferior a 5 (cinco) dias úteis 

para sanar o incumprimento. 

7. SANÇÕES 

7.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1.1. O concedente poderá aplicar sanções pecuniárias ao concessionário caso este, sem 

justificação, não cumpra pontualmente as obrigações decorrentes da legislação 

aplicável ou deste caderno de encargos, sem prejuízo das responsabilidades do 

concessionário perante terceiros e da aplicação de outras penalidades por outras 

entidades com competência para tal. 

7.1.2. As penalidades referidas no número anterior não serão aplicadas em casos de força maior 

e situações excecionais como por exemplo: chuvas torrenciais, períodos de arranque 

de novas infraestruturas e período de transição previsto nos termos do contrato. 

7.1.3. Além das penalizações previstas na legislação em vigor, serão aplicadas penalizações, 

conforme a gravidade da violação, nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações legais e/ou contratuais. 

b) Desobediência a instruções e diretivas do concedente, no âmbito dos seus poderes de 

fiscalização e aprovação; 

7.2. APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

7.2.1. As sanções a aplicar ao concessionário situam-se entre os limites de €2.500,00 e 

€25.000,00, sendo a graduação das multas contratuais feita de acordo com os 

parâmetros estabelecidos no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro. 

7.2.2. As sanções a aplicar ao concessionário situam-se entre os limites de 2.500,00€ e 

50.000,00€. 

7.3. PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES 



Quinta-Feira, 27 de novembro de 2014 

-16-

7.3.1. Em caso de ocorrência de fato passível de aplicação de penalidade, o concedente 

caracterizando devidamente o fato ocorrido, solicitará por escrito ao concessionário, 

no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da ocorrência, a apresentação de justificação 

para tal ocorrência. 

7.3.2. O concessionário deverá dar resposta por escrito no prazo de 10 (dez) dias úteis após a 

receção do pedido de justificação. 

7.3.3. O concedente deverá aceitar ou recusar a justificação apresentada pelo concessionário 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, definindo então caso haja recusa da aceitação da 

justificação, as penalidades em que o concessionário incorrerá. 

7.3.4. O disposto anteriormente não prejudica a possibilidade do concessionário contestar a 

aplicação de quaisquer penalidades, ou o respetivo montante pela via de resolução de 

litígios contratualmente prevista. 

7.4. PAGAMENTO DE MULTAS 

7.4.1. As multas caso sejam aplicáveis serão pagas no prazo de 30 (trinta) dias contados a 

partir da data em que o concessionário tiver sido notificado da sua aplicação, 

reservando-se ao concedente a faculdade de se fazer pagar pela caução, se este prazo 

não for respeitado. 

7.4.2. As penalidades aplicadas pelo concedente ao concessionário por incumprimento das 

obrigações que lhe estão atribuídas por força do contrato de concessão são 

independentes das responsabilidades do concessionário perante terceiros. 

8. RESCISÃO DO CONTRATO 

8.1. SEQUESTRO 

8.1.1. Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou 

estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o 

desenvolvimento das atividades concedidas. 

8.1.2. O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações: 

a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, tota l ou parcial, de atividades 

concedidas; 

b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular 

desenvolvimento das atividades concedidas ou no estado geral das instalações e 

equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas atividades 

ou a integridade e segurança de pessoas e bens. 



8.1.3. Verificada a ocorrência de uma situação que pode determinar o sequestro da concessão, o 

concedente notifica o concessionário para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado, 

cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos seus 

atos, exceto tratando-se de uma violação não sanável. 

8.1.4. Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 

financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de 

sequestro, este apenas pode ter lugar depois de o concedente notificar a sua intenção às 

entidades financiadoras. 

8.1.5. Em caso de sequestro, o concessionário suporta os encargos de desenvolvimento das 

atividades concedidas, bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao 

restabelecimento da normalidade da execução ou exploração do serviço público; 

8.1.6. O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário pelo concedente, com o limite 

máximo de um ano, sendo o concessionário notificado pelo concedente para retomar o 

desenvolvimento das atividades concedidas, na data que lhe for fixada. 

8.1. 7. Se o concessionário não puder ou se se opuser a retomar o desenvolvimento das atividades 

concedidas ou se, tendo-o feito, continuarem a verificar-se os fatos que deram origem ao 

sequestro, o concedente pode resolver o contrato. 

8.2. RESGATE 

8.2.1. O concedente pode resgatar a concessão, por razões de interesse público, após o decurso 

do prazo fixado no contrato ou, na sua falta, decorrido um terço do prazo de vigência do 

contrato. 

8.2.2. O resgate é notificado ao concessionário no prazo previsto no contrato ou, na sua falta, 

com pelo menos seis meses de antecedência. 

8.2.3. Em caso de resgate, o concedente assume automaticamente os direitos e obrigações do 

concessionário diretamente relacionados com as atividades concedidas desde que 

constituídos em data anterior à da notificação referida no número anterior. 

8.2.4. As obrigações assumidas pelo concessionário após a notificação referida no n.º 8.2.2 

apenas vinculam o concedente quando este haja autorizado, prévia e expressamente, a 

sua assunção. 

8.2.5. Em caso de resgate, o concessionário tem direito a uma indemnização correspondente aos 

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício 

que resulte da antecipação dos ganhos previstos. 
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8.2.6. A indemnização referida no número anterior é determinada nos termos do contrato ou, 

quando destes não resulte o respetivo montante exato, nos termos do disposto no n.23 do 

artigo 566.2 do Código Civil. 

8.2.7. O resgate determina a reversão dos bens do concedente, afetos à concessão, bem como a 

obrigação de o concessionário entregar àquele os bens abrangidos, nos termos do 

contrato, por cláusula de transferência. 

8.2.8. A caução e as garantias prestadas são libertadas um ano após a data do resgate, mediante 

comunicação dirigida pelo concedente aos respetivos depositários ou emitentes. 

8.3. RESOLUÇÃO PELO CONCEDENTE 

8.3.1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos 

e do direito de indemnização nos termos gerais, o concedente só pode resolver o contrato 

quando se verifique: 

a) Desvio do objeto da concessão; 

b) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo concessionário, da gestão do serviço 

público, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas à remoção da respetiva 

causa; 

c) Recusa ou impossibilidade do concessionário em retomar a concessão na sequência de 

sequestro; 

d) Repetição, após a retoma da concessão, das situações que motivaram o sequestro; 

e) Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo concessionário 

das atividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou 

regularidade nas condições exigidas pela lei e pelo contrato; 

f) Obstrução ao sequestro; 

g) Sequestro da concessão pelo prazo máximo permitido pela lei ou pelo contrato. 

9. CASOS DE FORÇA MAIOR 

9.1. Considera-se como caso de força maior uma ocorrência pela qual o concessionário não seja 

responsável e para a qual não haja contribuído e bem assim como qualquer outro fato natural 

ou situação imprevisível ou inevitável cujos efeitos se produzam independentemente da 

vontade ou circunstâncias pessoais do concessionário, tais como, nomeadamente mas não 

exclusivamente, atos de guerra ou subversão, epidemias, ciclones, tremores de terra, fogo, 

raios, inundações, greves gerais ou setoriais, e quaisquer outros eventos da mesma natureza 

que impeçam o cumprimento do contrato. 

10. RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 



10.l. TRIBUNAL ARBITRAL 

10.1.1. As partes submetem a resolução dos litígios emergentes do contrato de concessão a um 

Tribunal Arbitral constituída nos termos dos números seguintes: 

10.l.l.1 A constituição e o funcionamento do Tribunal Arbitral pode ser requerida por qualquer 

uma das partes, sempre que exista qualquer questão, divergência ou conflito acerca da 

interpretação ou execução do contrato de concessão. 

10.1.1.2 A parte que pretenda requerer a constituição do Tribunal Arbitral notificará por escrito, 

a outra parte da sua intenção, indicando o nome do árbitro por si escolhido e expondo 

os motivos porque julga assistir-lhe razão no litígio em causa. 

10.1.1.3 No prazo de dez dias, a outra parte contestará, por escrito, as razões apresentadas pela 

requerente e nomeará o segundo árbitro. 

10.l.l.4 No prazo de dez dias, após o termo do prazo referido no n.º 10.1.1.3, os dois árbitros 

nomeados escolhem de comum acordo um terceiro árbitro, o qual presidirá ao 

funcionamento do Tribunal Arbitral. 

10.1.1.5 Caso os dois árbitros nomeados não cheguem a acordo no prazo acima referido, o 

terceiro árbitro será sorteado de uma lista de, pelo menos, dois nomes, apresentados 

pelos dois primeiros árbitros. 

10.1.1.6 O Tribunal Arbitral, após ter sido constituída, decidirá, no prazo máximo de 15 dias, 

com base na notificação referida no n.º 10.1.1.2 e na contestação referida no n.º 10.1.3. 

10.1.1.7 O Tribunal Arbitral, sem prejuízo do prazo acima referido, poderá apreciar quaisquer 

outros elementos e proceder às diligências que entender serem úteis ou convenientes 

para a boa resolução do litígio. 

10.1.1.8 A decisão do Tribunal Arbitral, será tomada por maioria de votos, admitindo-se o voto 

de vencido, com registo da respetiva declaração e prevalecendo, em caso de empate, o 

voto do Presidente. A decisão será comunicada às partes por escrito. 

10.1.1.9 Qualquer uma das partes pode recorrer ao foro competente indicado no n.º 10.2 deste 

Caderno de Encargos, caso não concorde com a decisão do Tribunal Arbitral. 

10.1.1.10 Em qualquer caso, cada uma das partes suportará os honorários, caso os haja, do 

Árbitro por si nomeado, sendo os honorários do terceiro árbitro repartidos, em partes 

iguais, por ambas as partes. 

10.1.1.11 Em tudo o omisso aplicar-se-á o regime jurídico dos Tribunais arbitrais voluntários, 

aprovado pelo Dec.-Lei n.º 31/86, de 29 de agosto. 

10.2. FORO COMPETENTE 
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10.2.1. Para a resolução de quaisquer litígios entre o concedente e o concessionário, sobre a 

interpretação e execução deste Caderno de Encargos e do contrato de concessão, será 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. 

10.3. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

10.3.1. Todas as notificações, informações e comunicações a enviar por qualquer das partes à 

outra parte, deverão ser efetuadas por escrito, com suficiente clareza, de forma a que 

o destinatário fique ciente da respetiva natureza e conteúdo. 

10.3.2. Sempre que se verifique qualquer alteração, mesmo que pontual ou temporária, deverá 

ser obrigatoriamente dado conhecimento à Entidade Adjudicante com a máxima 

urgência. 

10.4. DEVER DE SIGILO 

10.4.1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação relativa à entidade 

adjudicante, de que possa vir a ter conhecimento, decorrente da execução do contrato. 

11. LEI APLICÁVEL 

11.1 A relação jurídica constituída entre concedente e concessionário, é aplicável, 

subsidiariamente, o disposto nos artigos 407.º a 425.º e 429.º e 430.º, todos do C.C.P., bem como 

as normas subsidiárias deste diploma.". 

O Vereador Luís Nobre fez a apresentação sumária dos documentos atrás transcritos e 

explicou as razões das alterações introduzidas relativamente à concessão anterior. O 

Vereador Eduardo Teixeira referiu que considera que os documentos submetidos á 

reunião de Câmara são globalmente bons e que conduzirão a uma melhoria do serviço 

público para os próximos dez anos. Entendeu todavia que as questões ambientais não 

estão devidamente salvaguardadas, sugerindo que a idade das viaturas nunca pudesse 

ser superior a cinco anos e que as respectivas monitorizações fossem do tipo Euro 6. O 

Vereador Luís . Nobre esclareceu que considera que as questões ambientais foram 

efetivamente salvaguardadas, na medida em que as propostas dos diversos concorrentes 

são pontuáveis em função do grau em que cumprem as exigências ambientais europeias. 

Acrescentou também que a proposta feita pelo Vereador Eduardo Teixeira poderia 



conduzir ao afastamento de muitos concorrentes, porquanto não havendo compensação 

financeira por parte do município e podendo ter que haver um grande investimento 

inicial em material circulante, muitas empresas não estariam em condições de poder 

candidatar-se á exploração do serviço. A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

transcrita proposta e ao abrigo do disposto na alínea p) do n.0 1 do artigo 25.º, e alínea 

ccc) do nº 1 do artigo 33º, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro remeter a mesma 

para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (04) 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - NORMAS DE PARTICIPAÇÃO:- Pela Vereadora 

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

"PROPOSTA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - NORMAS OE PARTICIPAÇÃO - No seguimento da 

deliberação do passado dia de 2 de outubro, propõe-se a alteração do n.2 1 do ponto VII das Normas 

de Participação 2014, o qual passará a ter a seguinte redação: 

( ... ) 

"NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 2014 

1 Edição 

Orçamento Participativo de Viana do Castelo 

"VII - Fases de Participação 
1. O Orçamento Participativo de Viana do Castelo é composto pelas seguintes fases: 

Fase 11 Apresentação de propostas: 15 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015 

Fase 2 1 Análise técnica e publicação dos projetos provisórios: até 22 de março 

Fase 3 1 Período de reclamações: até 30 de março 

Fase 4 1 Resposta a reclamações e publicação dos projetos definitivos: até 9 de abril 

Fase 5 1 Votação: de 12 de abril até 14 de maio 

Fase 6 1 Seleção e apresentação dos projetos vencedores: até 31 de maio" 
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(a) Ana Margarida Silva.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta 

e em consequência alterar o nº 1 do ponto VII das Normas de Participação 2014, que faz 

parte integrante do Regulamento do Orçamento Participativo aprovado na reunião 

camarária de 2 de Outubro findo e ao abrigo do disposto na alínea g) do n.0 1 do artigo 

25.0
, e alíneas k) e ccc) do nº 1 do artigo 33°, todos da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro 

remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada 

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

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

Marques Franco e Helena Marques e o voto contra da Vereadora Cláudia Marinho. (05) 

QUADRA NATALÍCIA - PROGRAMAÇÃO DE ANIMAÇÃO E ILUMINAÇÃO:- Pela 

Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - A quadra natalícia constitui um momento privilegiado para a 

actividade do Centro Histórico e do Comércio Tradicional que a Câmara Municipal de Viana do Castelo 

continua a apoiar, promovendo a animação e a iluminação adequadas à mesma. A promoção da 

gastronomia e dos produtos endógenos, através de feiras de Nata.I, a realização de concertos e de 

sessões de teatro, nos vários equipamentos culturais da cidade, o embelezamento das principais ruas 

do Centro Histórico com decorações natalícias, a dinamização de oficinas temáticas para os vários 

públicos assim como actividades específicas para crianças são algumas das estratégias adoptadas para 

aumentar essa atractividade. Deste modo, para além de um vasto programa de actividades, propomos 

que seja autorizada a transferência de 15 000€ (Nº de compromisso 4981) para a VianaFestas, 

associação promotora das festas da cidade e também responsável pelas iluminações das ruas da 

cidade, a fim de custear a iluminação de Natal. (a) Maria José Guerreiro". A Vereadora Helena 

Marques referiu que, em sua opinião a Associação Empresarial de Viana do Castelo 



deveria ser envolvida nesta acção uma vez que os principais beneficiários da mesma são 

os seus associados. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

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

efetividade de funções. (06) PRÉMIO "MELHOR MUNICÍPIO PARA VIVER -

2015":- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "Proposta - PRÉMIO "MELHOR MUNICÍPIO PARA VIVER", PELO PROJETO DE 

VOLUNTARIADO EMPRESARIAL - Viana do Castelo foi considerado "Melhor Município para Viver" 2014 

na categoria Economia pelo projeto de voluntariado empresarial "Quem Ama Cuida" pelo INTEC -

Instituto de Tecnologia Comportamental, em colaboração com o Semanário o "SOL". Esta distinção 

reconhece os melhores municípios para viver em 2014 nas áreas de economia, ambiente e sociedade 

e a sua atribuição resulta de uma candidatura efetuada pela autarquia de Viana do Castelo com o 

trabalho de voluntariado empresarial. O projeto "Voluntariado Empresarial" foi lançado pelo 

Município em 2012 e visou suprir as necessidades das instituições sociais do concelho. Os serviços 

prestados voluntariamente por empresas do concelho no âmbito deste projeto tem vindo a crescer 

em número, desde o seu lançamento, sendo, já, 39 empresas participantes (cabeleireiros, pastelarias, 

concessionários automóveis, ginásio, gabinetes de design, óticas, uma rádio, informática e uma 

empresa de ajudas técnicas, uma loja de roupa, uma loja de calçado, duas clínicas oftalmológicas, seis 

clínicas dentárias e duas farmácias). Este projeto contribui para incentivar um espaço de aproximação 

entre competências das empresas e as necessidades das instituições particulares de solidariedade 

social e associações do concelho onde foram detetadas diversas necessidades que vão do simples bolo 

de aniversário das crianças institucionalizadas ou do corte de cabelo à manutenção de viaturas ou de 

equipamento informático. Noutra vertente, esta iniciativa inovadora em Portugal permite também 

melhorar o conhecimento das instituições sociais e facilita outras formas de colaboração solidária, 

através de "outdoors solidários" em que empresas e colaboradores participaram, durante um dia, em 
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trabalhos de beneficiação, pintura e decoração em instituições ligadas à infância e à juventude. Pela 

importância desta iniciativa que se traduziu no prémio atribuído, proponho que seja deliberado o 

reconhecimento desta distinção, felicitar todas as empresas e seus colaboradores que participam 

neste projeto, bem como todos os funcionários do Município que organizaram e desenvolveram e 

apoiaram esta ação de "Voluntariado Empresarial". Esta é a segunda vez consecutiva que Viana do 

Castelo vence este prémio atribuído pelo Semanário Sol e do INTEC • Instituto de Tecnologia 

Comportamental, tendo em 2013, recebido o mesmo galardão pelo projeto Centro de Mar. (a) José 

Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em 

consequência reconhece a importância da atribuição desta distinção, e felicita todas as 

empresas e seus colaboradores que participam neste projeto, bem como todos os 

funcionários do Município que organizaram e desenvolveram e apoiaram esta ação de 

"Voluntariado Empresarial". Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

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

QUALIDADE DE SERVIÇO EM ÁGUAS E RESÍDUOS 2014 DA ERSAR - PRÉMIO 

ATRIBUIDO AOS SMSBVC NA CATEGORIA DE "QUALIDADE DE SERVIÇO DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS PRESTADO AOS 

UTILIZADORES" - VOTO DE LOUVOR:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentado 

o voto de louvor que seguidamente se transcreve:- "VOTO DE LOUVOR - Os Serviços 

Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) acabam de vencer a categoria 

de "Qualidade de serviço de saneamento de águas residuais urbanas prestado aos utilizadores", no 

âmbito da atribuição anual dos Prémios de Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos 2014 da ERSAR 

- Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e do jornal Água&Ambiente. De acordo com 

a organização, os SMSBVC apresentam "um bom desempenho em todos os indicadores relativos à 



sustentabilidade ambiental", sendo que esta entidade gestora, que opera numa rede de recolha e 

drenagem com cerca de 470 quilómetros de coletores e que permite o encaminhamento para 

tratamento de três milhões de metros cúbicos de águas residuais, assegura ainda o valor de "100 no 

índice de conhecimento infraestrutura! e de gestão patrimonial". De sublinhar que os Prémios de 

Qualidade de Serviço, na área da água, visam distinguir aquelas entidades gestoras que, além de 

cumprirem os critérios de atribuição do correspondente selo de qualidade do serviço, revelem um 

especial desempenho ou uma melhoria significativa nesse mesmo desempenho. A atribuição dos 

prémios baseia-se numa avaliação quantitativa e qualitativa da informação constante dos Relatórios 

Anuais dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal editados pela ERSAR nos últimos anos, sem 

prejuízo de informação adicional que o júri entenda utilizar. A parceria entre a ERSAR e o jornal 

Água&Ambiente, conta com a colaboração da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de 

Águas (APDA), da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB) e da Associação 

Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) - e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e 

tem como objetivo " identificar, premiar e divulgar casos portugueses de referência relativos à 

qualidade dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e 

gestão de resíduos urbanos, contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos 

cidadãos". Face a este desempenho, vem a Câmara Municipal deliberar um Voto de louvor a todos 

quantos trabalham nestes Serviços Municipalizados, ao seu Conselho de Administração e a todos os 

seus colaboradores, os quais com o seu trabalho e empenho contribuem para a melhoria da qualidade 

do serviço que prestam à Comunidade Vianense. (a) Vítor Lemos". A Câmara Municipal 

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

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

(08) AJUSTE DIRECTO PARA ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA A ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE INFRAESTRUTURAS DA ÁREA DE 
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ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE ALVARÃES - ZONA INDUSTRIAL DE 

ALVARÃES - 2ª FASE" - PARECER PRÉVIO:- Presente o processo indicado em 

título do qual consta a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO -

Para efeitos do disposto no nº 4, nº 5 e no nº 11 do artigo 73° da Lei do Orçamento de 

Estado para 2014 (Lei nº 83-C/13, de 31 de Dezembro), e do artigo 7° da Lei nº 75/2014, 

de 12 de setembro, e tendo em atenção a informação prestada pela Director de 

Departamento de Obras Públicas e Conservação, de 19 de novembro corrente, deverá 

a "Prestação de serviços para elaboração de projecto de infraestruturas da área de 

acolhimento empresarial de Alvarães - Zona Industrial de Alvarães - 2ª Fase", ser 

submetido a reunião de Câmara (Proc. 251/ A2/2014). Tem cabimento orçamental 

conforme proposta de cabimento nº 3727 anexa, no valor de €7.749,00, com IVA 

incluído, e foi sujeita a redução remuneratória de 10%, conforme Lei do Orçamento 

de Estado para 2014. (a) Olimpia Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou nos termos 

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

conjugado com o disposto no nº 4enº11 do artigo 73°, da Lei n.0 83-C/2013, de 31 de 

Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato por 

ajuste directo, nos termos constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi 

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

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

com a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques 

e Cláudia Marinho. (09) AJUSTES DIRECTOS SIMPLIFICADOS:- Presentes os 

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



transcreve:- "Informação - Em cumprimento da deliberação camarária de 6 de Março 

de 2014, n .0 1 - alínea b), junto remeto o processo relativo ao ajuste direto simplificado 

abaixo mencionado, a fim de ser submetido a reunião de Câmara, pois a aquisição de 

serviços ultrapassa/ ultrapassam os 20 dias a contar da notificação da adjudicação. 

VALOR ACUMULADO 

PROC.N.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTIDADE 
REQUISITADO 

ANUAL 3ANOS 

2014 2012/2013/2014 

2014/1004 
Férias de verão - serviço de Maria João 

700,00€ 
vigilância - 1 mês (s/redução) Gomes da Cost a 

700,00€ 700,00€ 

(a) Olimpia Ribeiro.". A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável 

relativamente à celebração dos contratos de prestação de serviços referidos nas 

transcritas informações. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos 

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

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

Marques e abstenção da Vereadora Cláudia Marinho. (10) PROPOSTAS -

VEREADORES DO PSD:- A Câmara Municipal deliberou remeter a apreciação do 

presente assunto para uma próxima reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por 

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

(11) REQUERIMENTOS DA VEREADORA DA CDU:- No tocante aos requerimentos 

enviados em 14 de Novembro corrente, pela CDU e que seguidamente se transcrevem, 

o Presidente da Câmara informou a Vereadora da CDU, respectivamente:- 1-ESCOLA 

EBl DO CARMO - "Já o ano passado, após uma visita à escola EBl do Carmo levantei o 

problema da necessidade de construção de um abrigo para as crianças que ligue a escola ao 

coberto, melhorando também este e criando uma cobertura na entrada da escola. São 

investimentos prioritários dado que se trata de crianças que não têm onde brincar quando 
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chove, o que, em Viana do Castelo é cada vez mais frequente. Assim, ao abrigo das disposições 

regimentais em vigor, solicito que me informe sobre as medidas tomadas para dar prioridade a 

este problema, tendo em conta a sua urgência. (a) Ilda Figueiredo". O Presidente da Câmara 

informou que relativamente ao assunto levantado pela Senhora Vereadora da CDU, o 

seguinte:- "Tenho a informar que no passado dia 19 de Setembro, recebi em audiência 

os representantes da Associação de Pais da EBl do Carmo que vieram acompanhados 

do Diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior. Nesta reunião foram 

abordados vários assuntos relativos às condições deste estabelecimento de ensino. 

Tive também oportunidade de informar os presentes que ainda não tínhamos 

efetuado grandes intervenções de reabilitação na Escola, pois aguardamos a 

aprovação da candidatura há três anos da EB2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires que vai 

incluir a Escola de Ensino Básico no futuro edifício. A requalificação da EB23 Frei 

Bartolomeu dos Mártires aguarda a aprovação por parte da Autoridade de Gestão do 

ON2, e temos expetativas que venha a ser apoiada no próximo Quadro Comunitário, 

tal como nos foi prometido pelas entidades da tutela. Apesar disto, e na sequência 

desta reunião, foi efetuada uma avaliação pelos Serviços Técnicos do Município para 

elaboração de propostas e orçamentos para a cobertura do alpendre e para a 

reabilitação da fachada e da caixilharia. Aguarda-se informação mais detalhada e 

orçamentos, mas podemos adiantar que esta e outras intervenções em equipamentos 

escolares estão previstas no Plano de Atividades para o ano de 2015.". 2 - CENTRO 

SOCIAL E PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- "Numa reunião com membros do 

Centro Social e Paroquial de Nossa Senlzora de Fátima tive conhecimento que estão a tentar 



apresentar uma candidatura para aproveitar os restos dos fundos comunitários do anterior 

quadro comunitário de forma a poderem construir instalações para uma cozinha social única e 

para apoio domiciliário. Mas já foram ultrapassados alguns primeiros prazos por não haver 

ainda o parecer dos serviços técnicos municipais. Ora, pelo que me disseram, o último prazo é 

no início de Janeiro próximo pelo que há sérios riscos de se perder a possibilidade de concurso 

à candidatura se não for de imediato resolvido o problema. Assim, ao abrigo das disposições 

regimentais em vigor, solicito que me informe sobre as medidas tomadas para dar prioridade a 

este projecto de forma a garantir que há possibilidades de apresentar a candidatura. (a) Ilda 

Figueiredo". O Presidente da Câmara esclareceu que como ponto prévio, convém 

informar que a Câmara Municipal, através da Vereadora Ana Margarida, logo que 

foram publicados os avisos para as candidaturas em" overbooking", reuniu com todas 

as IPSS's para lhes dar todas as informações respeitantes a esta oportunidade de 

financiamento. Na reunião foram também informadas as IPSS' s dos requisitos 

necessários para a candidatura destas entidades e das tipologias que poderiam ser 

enquadráveis nos avisos publicadas, bem como datas e formas de efetuar os 

procedimentos. Os avisos e todas as informações foram enviados também por escrito, 

tendo sido destacado um técnico municipal para responder a dúvidas e apoiar a 

elaboração das candidaturas, nomeadamente a sua submissão na respetiva plataforma 

digital. Relativamente à questão expressa no requerimento, cumpre-me informar que 

no passado dia 14 de Novembro, foi expedido um ofício para a Instituição em causa, 

com a informação do indeferimento do processo devido à emissão de pareceres 

negativos da ULSAM e do ISS - Instituto da Segurança Social, pareceres esses 

vinculativos para o deferimento da pretensão. Aguardamos que a Instituição dê 
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resposta a estes procedimentos, para que possam estar em condições de aceder ao 

respetivo financiamento. (12) REQUERIMENTOS DO VEREADOR DO PSD:- o 

Vereador Marques Franco apresentou na última reunião de Câmara ocorrida em 13 

de Novembro de 2014, um requerimento a solicitar a entrega de cópia de todas as 

folhas do livro de reclamações desde 26 de Outubro de 2013 até à data do 

requerimento, tendo o Sr. Presidente feito a entrega desses documentos ao Vereador 

do PSD. Segue-se o índice da documentação entregue nesta reunião de Câmara ao Sr. 

Vereador do PSD:- 1 - Cópia de todas as folhas do livro de reclamações desde 26 de 

Outubro de 2013até13 de Novembro de 2014. (13) 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 - As alterações às 

rubricas de despesa corrente resultam de pequenos ajustamentos decorrentes da 

implementação do novo organigrama dos serviços municipais. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS 1 DESPESA 
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 

ORGÃNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO 
DOTAÇÃO 
ANTERIOR 

INSCRIÇOES/ DIMINUIÇOESI DOTAÇÃO 
REFORCOS ANULACÕES SEGUINTE 

02 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
0201 PRESIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 

01 DESPESAS COM O PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
010113 SUBSÍDIO OE REFEIÇÃO 72000,00 7000,00 0,00 79000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 569000,00 27700,00 0,00 596700,00 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
01030502 SEG. SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) 0,00 0,00 0,00 0,00 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL 127000,00 0,00 12500,00 114500,00 
02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
0201 AQUISIXÃO OE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 
020107 VESTU RIO E ARTIGOS PESSOAIS 32000,00 0,00 8000,00 24000,00 
020121 OUTROS BENS 55000,00 0,00 10000,00 45000,00 
0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

' 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 4500,00 500,00 0,00 5000,00 
020224 ENCARGOS OE COBRANÇA DE RECEITAS 300000,00 17000,00 0,00 317000,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
0301 JUROS DA DIVIDA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 
030105 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL· ESTADO 34517.41 30000,00 0,00 64517,41 
04 TRANSFER~NCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
040501 CONTINENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
04050108 OUTROS 466856,22 15000,00 0,00 481856,22 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602 DIVERSAS 0.00 0,00 0,00 0,00 



060203 OUTRAS 0,00 0,00 0,00 º·ºº 06020302 IVA PAGO 79457,54 7500,00 0,00 86957,54 
06020304 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1000,00 800,00 0,00 1800,00 
08 TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0.00 0,00 0,00 º·ºº 080501 CONTINENTE º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS º·ºº 50000,00 º·ºº 50000,00 

0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO GERAL º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
01 DESPESAS COM O PESSOAL º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
010104 PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRA TO INDIVIDUAL DO TRABALHO 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 1400000,00 0,00 46432,00 1353568,00 
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 
010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 100,00 300,00 0,00 400,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 54000,00 0,00 10000,00 44000,00 
020115 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 13000,00 0,00 6000,00 7000,00 
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA 4500,00 0,00 4400,00 100,00 
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 1600,00 0,00 1600,00 0,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
020219 ASSISTtNCIA TECNICA 178048,00 0,00 1048,00 177000,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 o.ao 0,00 o.ao 
0602 DIVERSAS 0,00 o.ao 0,00 o.ao 
060203 OUTRAS 0,00 0,00 0,00 o.ao 
06020305 OUTRAS 49000,00 2oao.oo 0,00 51000,00 

0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO,CUL TURA E QUALIDADE DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 425000,00 62000,00 0,00 48700"0,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 50000,00 4000,00 0,00 54000,00 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
01030502 SEG. SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRA TO TRAB. FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) 0,00 0,00 0,00 0,00 
0103050201 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 635000,00 89000,00 0,00 724000,00 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL 43aooo.oo 0,00 20000,00 410000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 104000,00 0,00 30000,00 74000,00 
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 16500,00 º·ºº 1900,00 14600,00 
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 1500,00 0,00 1000,00 500,00 
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÊCNICA 11000,00 0,00 10000,00 1000,00 
020119 ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
020121 OUTROS BENS 149000,00 1000,00 0,00 150000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 110500,00 1000,00 0,00 111500,00 
020210 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
02021009 OUTROS 100000,00 0,00 15000,00 85000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1183113,76 0,00 1550,00 1181563,76 
04 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
040501 CONTINENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
04050102 FREGUESIAS º·ºº 0,00 0,00 0,00 
0405010205 PESSOAL AUXILIAR 307000,00 6600,00 0,00 313600,00 
04050108 OUTROS 275900,00 0,00 24000,00 251900,00 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 º·ºº 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
04070104 FINS SOCIAIS 552500,00 600,00 0,00 553100,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
0701 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
070103 EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
0701030209 OUTROS 1400140,43 0,00 10000,00 1390140,43 
07010305 ESCOLAS 293000,00 0,00 53000,00 240000,00 
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 10000,00 0,00 7000,00 3000,00 
0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 3000,00 o.ao 1000,00 2000,00 

0204 DEPARTAMENTO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL . 0,00 0,00 0,00 0,00 
010301 ENCARGOS COM A SAUDE 14000,00 2500,00 0,00 16500,00 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
01030502 SEG. SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) 0,00 0,00 0,00 0,00 
0103050201 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 270000,00 40000,00 0,00 310000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 
020121 OUTROS BENS 35000,00 0,00 8000,00 27000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 6200,00 0,00 3000,00 3200,00 
020215 FORMAÇÃO 100,00 230,ao o.ao 330,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 0,00 o.ao 0,00 0,00 
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0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 56000,00 10000,00 0,00 66000,00 
0102 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 
010204 AJUDAS DE CUSTO 13200,00 3000,00 0,00 16200,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 
020101 MATÊRIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 77000,00 0,00 20000,00 57000,00 
020121 OUTROS BENS 130000,00 0,00 20000,00 110000,00 
0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 200000,00 0,00 5000,00 195000,00 
020204 LOCAÇÃO DE EDIFICIOS 95000,00 0,00 4000,00 91000,00 
020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 42000,00 7700,00 0,00 49700,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
0703 BENS DE DOMINIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 07030313 OUTROS 566070,32 000 50000,00 516070,32 

11004303,68 385430,00 385430.00 11004303,68 
335430.00 264430.00 
50000,00 121000,00 

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

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

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

Helena Marques e a abstenção da Vereadora Cláudia Marinho. (14) RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou remeter a apreciação do presente 

ponto para uma próxima reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por 

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

(15) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem 

de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se 

registado a intervenção:- Júlio Ferreira da Silva, residente Rua de S. João, freguesia 

de Areosa - Alertou para o facto de ter sido feita uma plantação de eucaliptos na 

proximidade da sua casa, numa zona agrícola, entre a Rua Verde Gaio e a Travessa 

dos Sobreiros, pedido à Câmara que intervenha e tome as medidas adequadas pois 

considera que esta plantação é ilegal. O Presidente da Câmara referiu que irá mandar 

averiguar a situação denunciada. António Carlos Pires Viana - Aludiu as seguintes 

questões -1. Linha Azul - sugeriu que à semelhança do que existe nos SMSBVC a 



Câmara Municipal criasse também uma linha azul para que os munícipes pudessem 

participar avarias ou outras anormalidades verificadas em áreas ou infraestruturas 

públicas. 2. Crime Ambiental no Cabedelo - Participou o facto de ter sido feita uma 

desbastação de parte da protecção arbórea que existia no Cabedelo, em frente ao 

complexo da Minho Hotel solicitando à Câmara que adopte as devidas medidas. 3. 

Antiga Sede da Empresa de Pesca de Viana - Sugeriu a aquisição pela Câmara 

Municipal do edifício da antiga empresa de pesca de Viana, para ai poder ser instalado 

designadamente um museu marítimo. 4. Aquisição de Dóri, bacalhoeiro português -

Sugeriu que a Câmara Municipal adquirisse uma embarcação "Dóri", existente num 

armazém sito no Cabedelo, e que se encontra em razoável estado de conservação. ( 16) 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nostermosdonúmero3doartigo57°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 presente a totalidade de membros em 

efetividade de funções 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. 
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