
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 7 

DE JANEIRO DE 2016:- - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

o Diretor de Departamento de Administração Geral, Luís Filipe Neiva Marques. E, tendo 

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

a reunião pelas quinze horas. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:· O Presidente 

da Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscrever-

se para usar da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado para o facto 

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

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

apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 22 de 

Dezembro, o Presidente da Câmara, em cerimónia que decorreu no Salão Nobre entregou às 

Conferências Vicentinas de Viana do Castelo, ao GAF e ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora 

de Fátima, os montantes entregues pelas empresas Sarah Trading, n Ultriplo, Humana e Wippytex, 

decorrentes dos protocolos celebrados com a Autarquia para a colocação de contentores de recolha 



de vestuário, calçado e brinquedos colocados em diversos pontos da cidade. De 26 a 29 de Dezembro 

realizou-se o Torneio "Viana Volley Cup", evento organizado pelo Voleibol Clube de Viana, com a 

colaboração da Associação de Voleibol de Viana do Castelo e que contou com a participação de mais 

de 1000 atletas de equipas federadas dos escalões de Infantis a Juniores. No dia 26 de Dezembro 

realizou-se o espetáculo de som e luz de encerramento das Comemorações do Centenário da Caixa 

de Crédito do Noroeste, na Praça Dr. Ribeiro da Silva. A Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal de 

Viana do Castelo acolheu a 29 de dezembro a sessão de apresentação do Tomo 49 dos Cadernos 

Vianenses, que este ano dedicou uma atenção especial aos 500 anos do nascimento do Beato 

Bartolomeu dos Mártires e publicou estudos diversos sobre Viana de Castelo. No dia 30 de Dezembro 

a Câmara Municipal, os Agrupamentos de Escolas de Abelheira, Monserrate, Barroselas, Arga e Lima, 

Pintor José de Brito, Santa Maria Maior e Monte da Ola e a Academia de Música de Viana do Castelo 

assinaram os acordos de colaboração para a oferta de expressão musical nos jardins-de-infâncía e 

escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho. No dia 6 de Janeiro decorreu na Igreja de S. 

Domingos a apresentação do " Presépio ao Vivo - Adoração dos Reis Magos" promovida pela 

delegação de Viana do Castelo da APPACDM. A encenação contou com a participação de cerca de 50 

figurantes, 36 dos quais utentes da estrutura da Areosa da APPACDM, registando a adoração do 

Menino Jesus pelos Reis Magos. (a) José Maria Costa.". 2. DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE 

INQUERITO CRIME 443/15.ST9VCT:- O Presidente da Câmara deu conhecimento do teor 

de um despacho proferido pelo Procurador da República do Tribunal da Comarca de 

Viana do Castelo que ordenou o arquivamento de um inquérito, relacionado com os 

contratos celebrados com a Borgwarner, por não ter sido comprovada a existência de 

material criminal e que teve por base uma denúncia anónima que considerou tratar-se 

de um acto praticado pelos Vereadores do PSD, uma vez que os termos de denúncia são 

idênticos ao de declarações públicas prestadas por estes. Em face desta afirmação a 
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Vereadora Helena Marques referiu que nunca ofendera o Presidente da Câmara mas que 

este já por diversas vezes a tinha ofendido, designadamente através de afirmações como 

a que acabara de fazer. Acrescentou que o Presidente da Câmara não pode provar que 

foram os vereadores do PSD que apresentaram a denúncia anonima pelo que não deve 

fazer tal afirmação. Disse ainda que a única denuncia que apresentaram ao Ministério 

Público foi a que punha em causa a legalidade dos contratos celebrados com uma 

sociedade de advogados para patrocínio da Câmara nos processos de privatização da 

Resulima e das Aguas do Norte, mas ·esta foi pelos mesmos subscrita. Por último, a 

Vereadora exigiu que o Presidente da Câmara provasse a veracidade das suas acusações 

sob pena de ter que apresentar queixa-crime. Neste momento o Presidente da Câmara 

afirmou que a Vereadora Helena Marques estava a mentir, pelo facto de negar a autoria 

dos Vereadores do PSD da referida denuncia anónima. O Vereador Eduardo Teixeira 

corroborou as afirmações da Vereadora Helena Marques dizendo que apenas 

apresentara uma queixa-crime, a mesma a que se reportou a Vereadora Helena Marques, 

sob cujo processo não tiveram ainda qualquer notícia. De seguida solicitou ao Presidente 

da Câmara cópia dos documentos que ele tem em seu poder e que lhe permitiram extrair 

as referidas conclusões e instou-o a fazer prova de que a denúncia anonima é realmente 

da autoria dos vereadores do PSD. Por último a Vereadora Helena Marques pediu ao 

Presidente da Câmara que se retratasse sob pena de os Vereadores do PSD abandonarem 

a reunião tendo o Presidente da Câmara respondido que não se· retratava por estar 

convencido da verdade do que afirmara. Face a esta resposta os y ereadores declararam 

que se iriam ausentar após a votação do ponto relativo à atribuição de títulos honoríficos. 



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

constante tomadas as seguintes resoluções:- (O 1) APROVAÇÃO DAS ACT AS DAS 

REUNIÕES ANTERIORES:- A) - ACTA DA REUNIAO DE 26 DE NOVEMBRO DE 

201 5 :- A Câmara Municipal, e m cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° 

da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a 

forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 26 de novembro findo, pelo que 

irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta 

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

dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Helena Marques e Ilda Figueiredo e a abstenção da Vereadora Ana 

Margarida Silva por ilão tér participado da reunião. B) - ACTA DA REUNIAO DE 10 

DE DEZEMBRO DE 2015:- 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 prejtúzo da sua 

prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 26 de 

novembro findo, pelo que irá ser assinada pelo Vice Presidente da Câmara e pelo 

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

favoráveis dos Vereadores Vítor Lemos, Ltús Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo 

Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a abstenção do Presidente da Câmara e 

da Vereadora Ilda Figueiredo -por não ter participado da reunião. C) - ACT A DA 

REUNIAO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015:- ACâmaraMunicipal,emcumpriment~ 

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

prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a ata da 
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reunião de 21 de dezembro findo, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara 

e pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação foi tomada por maioria com os 

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

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

e Ilda Figueiredo e a abstenção do Vereador Eduardo Teixeira, por não ter participado 

da reunião. (02) DELIBERAÇÕES DAASSEMBLEIAMUNICIPAL:-1) REDUÇÃO DE 

TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-256, de 22 de dezembro corrente 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". li) REDUÇÃO DE TAXAS - FEIRA E MERCADO:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-257, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". Ili) 

REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento 

do teor do ofício AM-258, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento 



de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do 

mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado 

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

reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.º. IV) RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL - EXPLORAÇÃO DE CUNICULTURA -

FILOMENA SOFIA ALVES SARAIVA:- A Câmara Municipal tomou conhecimento 

do teor do ofício AM-259, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento 

de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do 

mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado 

em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Mw1icipal em sua 

reunião de 10 do mês de Dezembro findo. ºCiente.". V) RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DE PEDREIRA - CARLOS 

VENTURA LIMA AMORIM:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do 

ofício AM-260, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês 

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

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

10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". VI) RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL - PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO DE 

PEDRA ALTA - 2ª FASE:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do 

ofício AM-261, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês 
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de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, 

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

10 do mês de Dezembro findo. 11Ciente. 11
• VII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA 

DO CASTELO - DL Nº 156/2014 - JOAQUIM LIMA - UNIPESSOAL, LDA - VILA 

NOVA DE ANHA:- A Câmara Municipal tomou-conhecimento do teor do ofício AM-

262, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, 

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

por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de 

Dezembro findo. "Ciente. 11
• VIII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO 

CASTELO- DL Nº 156/2014 - JOSÉ LUIS MARTINS COUTINHO- VILA NOVA 

DE ANHA:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-263, de 

22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, 

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

por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de 

Dezembro findo. "Ciente.". IX) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO 

CASTELO - DL Nº 156/2014 - ERNESTO MANUEL ENES MINA - AREOSA:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-264, de 22 de dezembro 

f 



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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". X) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - DELFINA DOS ANJOS PEREIRA DE QUEIROS - BARROSELAS:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-265, de 22 de dezembro 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XI) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - MANUEL NETO RITES - AFIFE:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-266, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 

em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XII) RECO.NHECIMENTO 

DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO 

CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 - PAULO JORGE 



Quinta-Feira, 7 de janeiro de 2016 

GOMES PEREIRA· BARROSELAS:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do 

teor do ofício AM-267, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de 

que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo 

mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em 

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

reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 11Ciente.11
• XIII) RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO 

DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 - ANDORINHAS À SOL TA, LDA -

CARREÇO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-268, de 

22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, 

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

por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de 

Dezembro findo. "Ciente.". XIV) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO 

CASTELO - DL Nº 156/2014 - SIMÃO DANIEL MOREIRA ALVES - AFIFE:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-269, de 22 de dezembro 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XV) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -



ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - VASCO RAMOS SALGUEIRO - CARREÇO:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-270, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XVI) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

FRANCISCO VITOR RUAS DA PRESA - SERRELEIS:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-271, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 

em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XVII) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO- DL Nº 156/2014 -ANA 

SOFIA ALVES DE SOUSA PIRES COSTA - CARREÇO:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-272, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 
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Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XVIII) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

SOFIA MARILIA MOREIRA OLIVEIRA - CARREÇO:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-273, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 

em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XIX) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

ANTÓNIO MIRANDA GONÇALVES - CASTELO DO NEIVA:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-274, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XX) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

MANUEL RODRIGUES LIMA - CHAFÉ:- A Câmara Municipal tomou conhecimento 

do teor do ofício AM-275, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento 

de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do 



mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado 

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

reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XXI) RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO 

DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 - ABILIO SILVA MEIREIS -

CHAFÉ:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-277, de 22 

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

na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou 

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

deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de 

Dezembro findo. "Ciente.". XXII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO 

CASTELO - DL Nº 156/2014 - GRANJACOW, LDA - FREIXIEIRO DE 

SOUTELO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-278, de 

22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, 
. . 

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

por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de 

Dezembro findo. "Ciente.". XXIII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO 

CASTELO - DL Nº 156/2014 - MARIA ROSA LOPES VIEIRA BARROS:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-279, de 22 de dezembro 
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corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão 

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XXIV) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - MARIA DO CARMO MENDES DA COSTA PINTO - LANHESES:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-280, de 22 de dezembro 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XXV) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - ANTONIO OLIVEIRA COSTA DIAS - MAZAREFES:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-281, de 22 de dezembro corrente 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XXVI) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 



156/2014 - HELENA DOS ANJOS ARAUJO LIMA - MONTARIA:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-282, de 22 de dezembro corrente 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XXVII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - JOAQUIM PAULO SILVA PARENTE - VIANA DO CASTELO:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-283, de 22 de dezembro 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XXVIII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - SERGIO PAULO LIMA GOMES - MONTARIA:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-284, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XXIX) 
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RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 - JOSE 

LUIS FERNANDES AFONSO CARVALHIDO - VIANA DO CASTELO:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-285, de 22 de dezembro corrente 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XXX) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - VITOR JOSE MARTINS CRUZ - NEIVA:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-286, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 

em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XXXI) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

MANUEL FERNANDO RODRIGUES CORREIA SOARES - NEIVA:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-287, de 22 de dezembro corrente 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 



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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

11Ciente. 11
• XXXII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - JOSE MANUEL MEIRA SOARES - NEIVA:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-288, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XXXIII) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

CAROLINA VIEIRA C. MAGALHÃES - NEIVA:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-289, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 

em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XXXIV) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

OUVIA ALVES BRANCO F ARINHOTO - PERRE:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-290, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 
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conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 

em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XXXV) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

MARIA MADALENA GONÇALVES BORLIDO LIMA - PERRE:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-291, de 22 de dezembro corrente 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XXXVI) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - MARIA ILDA VEIGA DA FONTE - OUTEIRO:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-292, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XXXVII) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

( 
·1 



MARIA DO CARMO GONÇALVES CORREIA DA SILVA - SANTA MARTA DE 

PORTUZELO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-293, 

de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, 

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

por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de 

Dezembro findo. "Ciente.". XXXVIII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA 

DO CASTELO - DL Nº 156/2014 - MANUEL CASEMIRO FERREIRA 

GONÇALVES PEREIRA - SANTA MARTA DE PORTUZELO:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-294, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XXXIX) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA - SANTA MARTA PORTUZELO:- A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-295, de 22 de dezembro 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação 
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tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XL) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - ROGERIO RIBEIRO COSTA - VIANA DO CASTELO:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-296, de 22 de dezembro corrente 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XLI) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - MANUEL MARTINS VENTURA - TORRE:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-297, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Mmúcipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XLII) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

ANTONIO MORAIS DE SOUSA - VILA FRIA:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-298, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 



em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo . 11Ciente.11
• XLIII) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

VITOR RAMIRO SILVA PIRES - CARREÇO:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-299, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 

em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 11Ciente.11
• XLIV) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

BENJAMIM AFONSO DA ROCHA PEDROSA - NOGUEIRA:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-300, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 11Ciente.11
• XLV) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

ANTONIO CARVALHO PAREDES - VIANA DO CASTELO:- A Câmara Municipal 



Quinta-Feira, 7 de janeiro de 2016 

- t t -

tomou conhecimento do teor do ofício AM-301, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XLVI) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

MARINHA LOPES MIGUEL BERNARDINO - CHAFÉ:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-302, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada 

em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XLVII) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

HERANÇA DE ANTONIO LOPES DE BARROS · LANHESES:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-303, de 22 de dezembro corrente 

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

extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a 

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

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. 

"Ciente.". XLVIII) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -



ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 

156/2014 - PAULO JORGE MOREIRA VITAL - AREOSA:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-304, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". XLIX) 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ACTIVIDADE 

PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº 156/2014 -

PAULO JORGE MOREIRA VITAL - UF SUBPORTELA DEOCRISTE E PORTELA 

SUSÃ:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-305, de 22 

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

na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou 

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

deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de 

Dezembro findo. "Ciente.". L) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL - ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO 

CASTELO - DL Nº 156/2014 - PAULO JORGE MOREIRA VITAL - VILA 

FRANCA:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-306, de 

22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, 

deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada 
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por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 10 do mês de 

Dezembro findo. "Ciente.". LI) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL- CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES - SABAMADEIRA, UNIPESSOAL, 

LDA:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-307, de 22 de 

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

na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou 

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

deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 21 do mês de 

Dezembro. "Ciente.". Lll) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL - LEGALIZAÇÃO DE CARPINTARIA - QS - CARPINTARIA, LDA:-

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-308, de 22 de 

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

na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou 

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

deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 21 do mês de 

Dezembro. 11Ciente. 11
• Llll) ATRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS 

REGULAMENTO DE INCENTIVOS 2015 - FEEL VIANA:- A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício AM-516, de 22 de dezembro corrente pelo qual 

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

realizada em 21 do mesmo mês de dezembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre 

o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em sua reunião de 21 do mês de Dezembro findo. "Ciente. 11
• LIV) 



EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE DARQUE E 

ARRUAMENTO DE APOIO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do 

ofício AM-517, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês 

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

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

21 do mês de Dezembro findo. "Ciente.". LV) ISENÇÃO DE TAXAS -

VIANAPESCAS, OP:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício 

AM-518, de 22 de dezembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária realizada em 21 do mesmo mês 

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

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

21 do mês de Dezembro. "Ciente.". (03) DIA DA CIDADE - ATRIBUIÇÃO DE 

TÍTULOS HONORÍFICOS:- Pelos membros do Executivo Municipal, conjuntamente, foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve e que resultou de uma reunião prévia 

entre todos os membros do Executivo:- "PROPOSTA-

"Cidadão de Honra" 

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA 

Pelo testemunho de cidadania e notáveis serviços prestados à medicina. 

AMARO DA SILVA VILAS BOAS 

Pelos relevantes serviços prestados ao ensino vianense e á formação técnica. 

JUDITE AFONSO CARVALHIDO PINTO CARDOSO 

Pelos relevantes serviços prestados á cultura popular e etnografia vianenses 

FERNANDO ENES GAIÃO 

Pelos notáveis serviços prestados à medicina e investigação. 
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CARLOS DOS REIS 

Pelos notáveis serviços prestados ao poder local em França enquanto representante da 
diáspora. 

JUVENAL DA SILVA PENEDA (A TÍTULO PÓSTUMO) 

Pelas notáveis funções ao serviço do Alto Minho e da Comunidade de Trabalho Norte Portugal 
Galiza 

JORGE PAULO AGOSTINHO MENDES 

Pelos notáveis serviços prestados ao desporto a nível nacional e internacional 

"Cidadão de Mérito" 

PINTOMEIRA (ARLINDO PINTO MEIRA) 

Pelos relevantes serviços prestados às artes plásticas e à cultura vianense. 

ANTÓNIO JOSÉ MARTINS PEREIRA (A TÍTULO PÓSTUMO) 

Pelos relevantes serviços prestados ao associativismo local e cultura popular 

FERNANDO MANUEL REIS CANEDO (A TÍTULO PÓSTUMO) 

Pelos relevantes serviços prestados á cultura vianense 

HENRIQUE PAULO DA SILVA CORREIA 

Pelos relevantes serviços prestados ao desporto a nível nacional e internacional. 

ÁLVARO BARBOSA DE SOUSA 

Pelos relevantes serviços prestados à formação musical e à música. 

JOÃO ANDRÉ TRAILA AREZES 

Pelos relevantes serviços prestados à investigação e à ciência 

MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES 

Pelos relevantes serviços prestados à investigação e ciência 

JOSÉ FARIA LUCIANO 

Pelos relevantes serviços prestados ao desporto enquanto atleta, formador e treinador de 
esgrima 

MARIA EUGÉNIA SANTOS PINTO DE QUEIRÓS 

Pelos relevantes serviços prestados ao desporto enquanto atleta, formadora e treinadora de 
esgrima 

ALBINO NEGRÃO ANTUNES 

Pelos relevantes serviços ao desporto e formação no ciclismo 

LOUIS REMI GERMAIN STEVENS 

Pelos relevantes serviços prestados na dinamização da economia vianense 

GUALBERTO BOA MORTE 

Pelos relevantes serviços prestados á arte da fotografia 



"Instituição de Mérito" 

0 BERÇO DE NOSSA SENHORAS DAS NECESSIDADES DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE N!! SRA DE 

FÁTIMA 

Pelo relevante trabalho prestado à comunidade vianense na área social, na resposta a bebés e 
crianças abandonadas e em risco. 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE 

Pelos relevantes serviços prestados ao desporto vianense e à formação de crianças e jovens. 

CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DAS NEVES 

Pelos relevantes serviços prestados à cultura, ao associativismo local, ao desporto e à formação 
de crianças e jovens. 

SIRO- SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO DARQUENSE 

Pelo relevante trabalho prestado à comunidade na área da cultura, recreio e associativismo local. 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE CASTELO DE NEIVA 

Pelo relevante trabalho em prol da divulgação da etnografia e cultura vianenses. 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COVA 

Pelo relevante trabalho desenvolvido em prol do associativismo e desporto local. 

GRUPO DESPORTIVO CASTELENSE 

Pelos relevantes serviços prestados ao desporto e à formação de crianças e jovens. 

GRUPO FOLCLÓRICO FLORES DE PORTUGAL 

Pelo relevante trabalho em prol da divulgação da língua, etnografia e cultura portuguesas. 

CASA PAULA 

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense. 

CAFÉ SPORT 

Pelo relevante trabalho prestado à comunidade vianense no comércio tradicional e na 
dinamização da economia. 

PASTELARIA E CONFEITARIA MANUEL NATÁRIO 

Pelo relevante trabalho prestado à comunidade vianense no comércio trad icional e dinamização 
da economia. 

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO DO NOROESTE 

Pelo relevante trabalho na dinamização e apoio da economia vianense e do Alto Minho. 

M ETALOVIANA, METALÚRGICA DE VIANA, SA 

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta nos termos do Regulamento de 

Títulos Honoríficos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes a 
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totalidade de membros em efetividade de funções. AUSENCIA DE VEREADORES:-

Quando os trabalhos iam neste ponto ausentaram-se os Vereadores Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Helena Marques em protesto pelas declarações proferidas pelo Sr. 

Presidente no período de ante da ordem do dia. (04) RETIFICAÇÃO - DELIBERAÇÃO 

DE 1 DE OUTUBRO DE 2015 - FOR - MAR - CENTRO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E DO MAR:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - Retificação da Deliberação de 1 de Outubro de 2015 -

FOR - MAR - Centro de Formação Profissional e do Mar - Por deliberação tomada pela Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, em 1 de Outubro de 2015, foi decidido proceder à constituição gratuita 

do direito de superfície sobre os terrenos sitos na Avenida do Atlântico ao Centro de Formação 

Profissional das Pescas e do Mar, onde está construído o seu equipamento, já em atividade. Uma vez 

que uma parte da área cedida se encontra ao abandono, propõe-se retirar do objeto do contrato de 

alienação gratuita do direito de superfície, a área atualmente afeta a um campo desportivo que se 

encontra ao abandono e que o Município de Viana do Castelo pretende reabilitar para a promoção e 

fomento da prática desportiva. Assim, a área do direito de superfície a alienar gratuitamente pelo 

período de 50 anos, contado a partir da data do início da construção do referido equipamento 

renovável por períodos sucessivos de 10 anos, passa a ser de 4.134,00 m2, de acordo com a planta 

anexa. 



t 

u .......... -.. ......... 
Olo ..... ..,o.;,_.~ 

1 ~-------- ---- ····-

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

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os 
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Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda 

Figueiredo (05) AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DA AQUISlÇÃO 

DE SERVIÇOS - ARTº 4° DA PORTARIA Nº 149/2015 DE 26.05:- Pelo 

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

"PROPOSTA - AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS;- ARTIGO 42, DA PORTARIA N.2149/2015, DE 26 DE MAIO -1- Do enquadramento legal do 

pedido de autorização genérica - 1. Considerando que, de acordo com o disposto no artº 12º H, na 

redação ainda vigente da Lei nº 21/2001de20.06 (Lei de Enquadramento Orçamental), a qual mantem 

em vigor a Lei do Orçamento de Estado do ano transato e respetivo articulado, quando o novo LOE não 

é aprovado atempadamente, mantendo-se portanto em vigor o n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 2015; 2. Considerando que 

o n.º 12, do supracitado artº 75º, esclarece que, nas autarquias locais, o parecer prévio vinculativo é 

da competência do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 

6 da mesma norma legal, com as necessárias adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados 

pela Portaria a que se refere o n.º 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações; 3. Considerando que a publicação da Portaria n.º 149/2015, diploma legal que, 

conforme decorre do seu artigo 1º, regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio favorável 

e da autorização previstos no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro; 4. 

Considerando que, por força do disposto no n.º 1, do artigo 2.º, da supracitada Portaria, os termos e 

tramitação previstos na mesma aplicam-se a todos os contratos de aquisição de serviços, 

nomeadamente nas modalidades de tarefa e de avença e ou cujo objeto seja a consultadoria técnica; 

5. Considerando que o artigo 4.º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, sob a epígrafe "Autorização 

Genérico" prevê a possibilidade do Órgão Executivo autorizar o Presidente da Câmara Municipal ou 

quem tiver a competência delegada para a decisão de contratar a celebrar um número máximo de 



contratos de aquisição de serviços com dispensa do parecer prévio referido no artigo 3º, da mesma 

Portaria e nos números 5 e 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12; 6. Considerando que a 

autorização genérica, referida supra, deve especificar o objeto dos contratos abrangidos, bem como o 

valor máximo de cada um dos contratos a celebrar; 7. Considerando que a autorização genérica para a 

celebração de contratos de aquisição de serviços, não prejudica o dever de cumprimento dos requisitos 

previstos nas alíneas do n.º 2 do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, conforme decorre 

do n.º 3, do artigo 4º, da mesma Portaria, e que a seguir se transcrevem:- a) Se trate da execução de 

trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da 

relação jurídica de emprego público; Nos termos do n.º 14, do art. 75º, da LOE 2015, ainda em vigor, 

estão excecionados do parecer prévio, a celebração e ou as renovações de contratos de aquisição de 

serviços até ao montante de€ 5.000, salvo quando se t ratem de contratos de avença ou de tarefa. Nos 

termos do n.º 2, do artigo 10º, do anexo 1, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, entende-se por contrato 

de tarefa, o contrato cujo objeto é a execução de trabalhos específicos, de natureza excecional, não 

podendo exceder o termo do prazo contratual inicialmente estabelecido, e por contrato de avença, o 

contrato cujo objeto é a execução de prestações sucessivas no exercício de profissão liberal, com 

retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar, a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo 

quando celebrado com cláusu la de prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de 

indemnizar. b) Existência de cabimento orçamental; c) Inexistência de impedimento à celebração ou 

renovação do contrato quando a eventual contraparte seja determinável; d) Demonstração do 

cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 do artigo 2.º e artigo 4.º da Lei 

n.º 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.ºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, ainda em vigor nos termos do artº 3º da Lei nº 159-A/2015 de 30.12, juntando, para o 

efeito, os elementos e cá lculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente ce lebrado 

sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte. 8. Considerando que o 

n.º 5, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, impõe que os contratos celebrados ao 
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abrigo da autorização genérica que vier a ser concedida pelo órgão executivo municipal, não podem 

ser automaticamente renovados, nem o respetivo prazo pode ser objeto de prorrogação; 9. 

Considerando que a Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, não impõe um valor máximo por contrato a 

autorizar, nem estabelece parâmetros a observar na determinação de tal montante; 10. Considerando 

que, em vista a adotar um critério uniforme e razoável, para a determinação do valor máximo de cada 

contrato a autorizar, veio a ser utilizado o montante máximo previsto, nos termos do Código dos 

Contratos Públicos, para o ajuste direito - 75.000,00 € -; li - Do pedido de autorização genérica -Assim, 

considerando as razões de facto e de direito acima enunciadas, propõe-se ao órgão executivo municipal 

o seguinte:- a) Que, ao abrigo do n.º 1, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, seja 

concedida autorização genérica para a celebração de contratos de aquisição de serviços, com dispensa 

do parecer prévio referido no artigo 32, da mesma Portaria, em conformidade com o seguinte quadro 

sinóptico: 

Tipo de contrato Valor máximo Número de 
por contrato contratos 

Contratos de consultadoria (áreas de direito, engenharia, arquitetura, 
75.000 € 30 

informática, auditoria, finanças, contabilidade, etc.) 
Aquisição de serviços de natureza artística ou cultural 75.000 € 20 
Outras aquisições de serviços (publicações gráficas, seguros, elevadores, 

75.000 € 100 
comunicações, publicidade, refeições, transportes, etc.) 

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

supracitadas alíneas do nº. 2 do artigo 32 da citada Portaria, ficando a celebração dos respetivos 

contratos de aquisição de serviços dependente do cumprimento daquelas. c) A presente autorização 

genérica deve surtir efeitos até ao final do ano económico em curso. d) Será apresentado ao Órgão 

Executivo, no final do corrente ano, um relatório com a discriminação dos contratos de aquisição de 

serviços que vierem a ser celebrados ao abrigo da presente autorização genérica. (a) José Maria Costa.". 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. De seguida pelo 

Presidente da Câmara foi entregue um relatório com a discriminação dos contratos de 

aquisição de serviços que vierem a ser celebrados ao abrigo da presente autorização 



genérica em cumprimento do disposto na alínea d) do ponto 2 da deliberação tomada 

na reunião de 1 de Outubro de 2015 sobre este mesmo assunto. Esta deliberação foi 

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

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

o voto contra da Vereadora Ilda Figueiredo que apresentou a seguinte declaração de 

voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO - Votei contra a autorização genérica para celebração de 

contratos de aquisição de serviços - artigo 4° da Portaria n.0 149/2015, de 26 de Maio por 

considerar que os valores propostos para a dispensa do parecer prévio por parte do executivo 

municipal são muito elevados - 75.000,00€, dado de Viana do Castelo é um município médio. 

Embora a portaria admita este valor máximo, tal apenas se devia aplicar nos grandes municípios, 

daí o meu voto contra, pois isto vai significar que 150 processos, certamente os mais importantes, 

vão ser decididos sem debate prévio no executivo municipal, o que põe em causa a transparência 

da gestão municipal que devia ser uma garantia no executivo de Viana do Castelo. (a) Ilda 

Figueiredo.". (06) ATRIBUIÇÃO DO TOPÓNIMO MAESTRO JOSÉ PEDRO:- A 

Câmara Municipal deliberou remeter a apreciação do presente ponto da ordem de 

trabalhos para a próxima reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por 

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

Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo (07) APOIO 

À REALIZAÇÃO DA 18 ª MEIA MARATONA MANUELA MACHADO:- Pelo 

Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

"PROPOSTA- APOIO À REALIZAÇÃO DA XVIII MEIA MARATONA MANUELA 

MACHADO - Tendo em vista a realização da À'VIII Meia Maratona "Manuela Machado" -

Viana Fica no Coração, e a XII Caminhada para o público em geral, a realizar no próximo dia 17 
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de Janeiro de 2016, proponho que se atribua aos Cydones Atlético Clube, um apoio no valor de 

32.000€ (trinta e dois mil euros) - compromisso nº 5 (PAI\1 2007A35), necessários à sua 

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

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

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

Guerreiro e Ilda Figueiredo (08) 18ª MEIA MARATONA MANUELA MACHADO -

ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS DO 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO DA AGONIA:- Pelo Vereador Luís 

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

MEIA MARATONA MANUELA MACHADO - ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO - No dia 17.01.2016 e 

durante o período compreendido entre as lO:OOh e as 13:00 horas, estará encerrada ao 

trânsito a Estrada Nacional 202, entre o cruzamento de Nogueira e Meadela - Alto de S. 

Vicente (Viana do Castelo). Quem desejar deslocar-se em direcção a Viana do Castelo, 

oriundo das localidade de Cardielos e Serreleis deverá recorrer a percursos alternativos 

"internos" utilizando a estrada Municipal 1172, que liga as localidades de Samonde, Perre e 

Meadela (estrada da Cova) com ligação à nova variante de acesso à cidade (Av. Mateus 

Carvalhido), Via Entre Santos e saída na rotunda do Centro Hospitalar do Alto Minho, ou 

alcançar a A27 no nó de Nogueira. Durante a interrupção apenas será permitido o 

atravessamento condicionado da Estrada Nacional 202 no cruzamento da Estrada do 

Embarcadouro do Pinheiro e a Estrada de ligação à localidade de Perre. Durante o período da 

duração da prova, serão observados os seguintes condicionalismos à circulação:- ~Entre as 

10:00h e as 1 l :OOh serão cortadas ao trânsito as seguintes artérias: Rua Abel Viana; Av. Afonso 

III; Rua E mídio Navarro; Rua dos Bombeiros; Av. Conde da Carreira; Av. Batalhão Caçadores 9; 



Anel Viário; Rotunda dos Pescadores; Avenida Campo do Castelo; Praça Marques Júnior. e) Entre 

as 10:15h e as 13:30h serão cortadas ao trânsito as seguintes vias: Alameda 5 de Outubro; Praça 

da Galiza; Estrada da Papanata; Rua Tenente Coronel Afonso do Paço; Alameda Alves Cerqueira; 

Av. dos Combatentes da Grande Guerra; QEntre as 10:15h e as 13:30h será cortado ao trânsito 

o acesso à A27 / A28 no troço compreendido entre o Hotel Parque e os acessos da Meadela/Ponte 

Nova. Q Entre as 8:30h e as 14:00h serão encerradas as saídas na A28, no sentido Darque - Viana 

do Castelo, saída 23 - Viana do Castelo e no sentido Outeiro - Viana do Castelo, a saída PK 

69+530 - Viana do Castelo. QNo período compreendido entre as 10:15h e as 13:30h quem, 

oriundo de Valença, desejar aceder à A27 ou A28, Ponte de Lima ou Porto deverá tomar o desvio 

na Rotunda do Centro Hospitalar do Alto Minho - Via Entre Santos e tomar a Av. Mateus 

Carvalhido em direção à rotunda da Meadela. e) Entre as 18:00h do dia 16.01.2016 e as 14:30h 

do dia 17 .01.2016 estará condicionado o trânsito na Alameda 5 de Outubro, Praça da 

Liberdade e Praça Marques Júnior. (a) Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou 

aprovar a transcrita proposta. Mais foi deliberado que durante o dia 17 de Janeiro, a 

utilização do Parque de Estacionamento do Campo da Agonia será isento da cobrança 

das respectivas tarifas. Estas deliberações foram tomadas por unanimidade estando 

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

Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo (09) TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS E SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO CASTELO PARA 

2016:- Pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico deste Município, foi 

remetida para aprovação a atualização dos Tarifários de Águas, Saneamento e 

Resíduos Sólidos, aprovado em reunião do Conselho de Administração realizado no 

dia 16 de Dezembro findo, tendo o Vereador Vítor Lemos apresentado a seguinte 
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proposta:- "TARIFÁRIO SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2016- O tarifário dos 

Serviços Municipalizados para 2016, cuja proposta se anexa, para aprovação do Executivo 

Municipal e que contempla os diversos serviços prestados, em especial, o fornecimento de água, 

recolha de saneamento e recolha de resíduos sólidos, apresenta uma atualização que, apesar da 

integração da Águas do Noroeste na Águas do Norte e da privatização da EGF, que gere a 

Resulima, fica ligeiramente acima do índice de inflação. Esta atualização tem de se efetuar face ao 

aumento do custo de tratamento do saneamento em alta aplicado pelas Águas do Norte, bem 

como ao aumento de custos com a Resulima, recentemente privatizada. O aumento médio será na 

ordem dos 3%, apesar do recurso a uma gestão pública eficiente aliada aos esforços de redução de 

despesa, redução de perdas e aumento da eficiência. Estes aumentos são necessários para a 

manutenção da sustentabilidade dos Serviços Municipalizados. No entanto a tarifa social é 

protegida, pois apenas sofre a correção da inflação. Esta proposta foi aprovada pelo CA dos 

SMSBVC em 16/12/ 2015.". A Câmara Municipal deliberou no uso da competência 

conferida pela alínea e) do número 1 do artigo 33.0 da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, aprovar os valores das tarifas previstas no Anexo 4 do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais e no Anexo A 

da Estrutura e Regras de Cálculo de Tarifas de Resíduos Sólidos, considerando a 

análise técnica às regras previsionais prevista no POCAL, passando os respetivos 

quantitativos, a ser os que seguidamente se indicam:-

ANEXO A 

CAPITULOI 

OISPOSlÇÕES GERAIS 

ARTtGO 1 



1. Nos termos do Regulamento de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana do município de Viana do Castelo, e 

com vista à satisfação dos encargos relativos à prestação do serviço de recolha, transporte, tratamento e 

valorização dos resíduos sólidos, na área do município, é devida uma tarifa, adiante designada como Tarifa 

de Resíduos Sólidos. 

2. A Tarifa de Resíduos Sólidos é devida pelos utilizadores de: 

a. Fogo, prédio ou fracção urbana; 

b. Estabelecimentos comerciais; 

c. Unidades Industriais; 

d. Administração Local; 

e. Administração Central; 

f. Utilizações Temporárias (Provisórias); 

3. Pela recolha, transporte, tratamento e valorização de resíduos sólidos, a Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, sob proposta dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC), 

fixará e cobrará a Tarifa de Resíduos Sólidos, no uso da competência conferida pela alínea h) do artigo 

51.0 do Decreto-lei 100/84, de 29 de Março, com a redacção da Lei 18/91, de 12 de Junho, e nos termos da 

alínea b) do n°1 do artigo 12.0 da Lei 1/86, de 6 de Janeiro. 

4. Na fixação da Tarifa de Resíduos Sólidos, deverá atender-se designadamente: 

a. A uma repartição equitativa dos custos pelos utentes; 

b. No respeito pelos princípios da adequação do equilíbrio económico e financeiro, e do utilizador-pagador 

c. À necessidade de induzir comportamentos nos utentes, que se ajustem ao interesse público em geral. 

CAPÍTULO li 
DA ESTRUTURA T ARIFÁRtA 

ARTIG02 

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

de água e os volumes de resíduos sólidos produzidos. 

2. Para os titulares de contrato de fornecimento de água, a Tarifa de Resíduos Sólidos é determinada por tipo 

de consumidor e escalão de consumo de água, de acordo com a estrutura fixada na Tabela 1, do Capítulo V. 

3. Para os utilizadores do Grupo 1 - Doméstico, não titulares de contrato de fornecimento de água, é definida 

uma Tarifa de Resíduos Sólidos fixa mensal, calculada com base no consumo médio do Grupo 1 -

Domésticos, do ano anterior, conforme Tabela li, do Capítulo V. 

4. Para os restantes utilizadores, não incluídos no ponto anterior e não titulares de contrato de fornecimento de 

água, é definida uma Tarifa de Resíduos Sólidos fixa mensal, calculada com base no tipo de atividade e 

produção mensal estimada de resíduos sólidos, de acordo com a estrutura fixada na Tabela Ili, do Capítulo V. 
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5. Na definição da estrutura tarifária poderão vir a ser fixados fatores de correção para os utilizadores comerciais 

e industriais, detentores de contrato de fornecimento de água, de forma a obter uma maior adequação entre 

a quantidade, qualidade ou natureza dos resíduos sólidos produzidos, independentemente da estrutura 

tarifária referida no ponto 2, sendo o cálculo da Tarifa de Resíduos Sólidos devida o previsto na Tabela Ili, 

do Capítulo V. 

6. Para os produtores de resíduos sólidos especiais equiparáveis a RSU, que venham a celebrar contrato com 

os SMSBVC, nos termos dos artigos 35.º a 39.0 do Regulamento de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana do 

município de Viana do Castelo, será cobrada uma Tarifa de Resíduos Sólidos de acordo com os termos do 

contrato e produção de resíduos sólidos, conforme o previsto na Tabela IV, do Capítulo V. 

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

8. A prestação de serviços de Fiscalização e fornecimento de equipamentos será cobrada de acordo com as 

Tabelas Ve VI, do Capítulo V. 

9. Outras prestações de serviços não previstos especificamente neste Regulamento, serão debitadas de acordo 

com o somatório das seguintes parcelas: 

a. Deslocação - com base no custo Km; 

b. Mão-de-obra - com base no custo salário I hora; 

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

descarga e armazenagem. 

d. Outros encargos -Acresce 30% referentes a custos indiretos, designadamente custos da estrutura, de investimento, 

amortização de investimento, dos serviços gerais, de manutenção, de gestão e financeiros, acrescido de margem 

prevista para o serviço. 

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

CAPITULO Ili 
DAS EXCEÇÕES 

ARtlG03 

1. Os consumidores do Grupo 1 - Domésticos, que se encontrem em situação de carência económica poderão 

ser contemplados com a Tarifa Social deste tarifário depois de cumpridos os requisitos exigíveis para o 

efeito. 

2. A redução da Tarifa de Resíduos Sólidos é requerida pelo interessado, provando que reúne as condições · 

respetivas, sendo estas reconhecidas pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do 

Castelo. 

CAPITULO IV 
DA COBRANÇA 



ARTIG04 

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

de aviso/fatura de água, em que constará devidamente especificada. 

2. O pagamento da tarifa devida é indissociável do pagamento da fatura dos consumos de água, observando

se as regras e prazos definidos por esta. 

3. É obrigatória, a cobrança e liquidação mensal da parcela da Tarifa de Resíduos Sólidos correspondente 

ao Oos, nos termos definidos nas tabelas 1, li, Ili e IV do Capitulo V. 

4. Para os não titulares de contrato de fornecimento de água, será a liquidação da Tarifa de Resíduos Sólidos 

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

5. A cobrança da Tarifa de Resíduos Sólidos resultante dos serviços prestados e previstos nos pontos 6, 7, 

8 e 9, do artigo 2.0 será efetuada através de aviso/fatura mensal, observando-se as regras e prazos definidos 

por esta. 

6. Podem os S.M.S.B. celebrar acordos com as Juntas de Freguesia que queiram prestar o serviço de cobrança 

na sua área de jurisdição, ficando neste caso, para a Junta de Freguesia o correspondente a 10% do valor 

das tarifas assim cobradas, sendo os respetivos recibos remetidos atempadamente, pelos SMSBVC, para 

efeitos de cobrança. 

CAPITULO V 
DAS TABELAS 

ARTIGOS 

Tabela 1, referente ao ponto 2 do Capítulo li 

Tipo de Utilizador Esca lão 

1!1 

1e Contador 
22 

32 

42 

Utilizadores 1!1 

Domésticos Tarifa Social 22 

32 

12 

Tarifa Famílias Numerosas 22 

3!! 

Comércio e Industria 

Temporários 
Único 

Uti 1 i za dores 
Admini stração Central Único 

não Administração local, organizações não 

Domésticos governamentais sem fins lucrativos, e 
instituições públicas de solidariedade Único 
social 

Sistemas Prediais Comunitários 
·-

-
Consumo m3 Tarifa Fixa Tarifa Variável 

Oa5 0,2200€ 

5 a 15 0,2800€ 
2,5000€ 

15 a 25 0,3500€ 

>25 0,4800€ 

O a 15 0,1998€ 

15 a 25 Isento 0,3232 € 

>25 0,4478€ 

O a 15 0,2200€ 

15 a 25 2,5000€ 0,2800€ 

>25 0,3500€ 

1,1016€ 
m3 10,7806€ 

1,0568 € 

m3 12,7818€ 1,2650 € 

--m~l 3,0000 € 0,3500 € 

Isento Isento 
·-

1.1 Tarifa Fixa, destinada a suportar os custos fixos relativos à prestação de serviço, com valor variável em função 

do tipo de consumidor e escalão de consumo (€). 
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1.2 Tarifa variável de resíduos sólidos, indexada ao consumo de água e diferenciado em função do tipo de 

consumidor e escalão de consumo, e destinado a suportar os restantes custos da prestação de serviço (€). 

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

Variável pelo consumo de água. 

Tabela li, referente ao ponto 3 do Capítulo li 
Estrutura da Tarifa 

Tipo de Consumi dor Escalões M
3 

1 Tarifa Fixa Fm*Om Tarifa T 

Utilizadores Domésticos Único ! 
i 2,5000 € 4,7269 € 7,2269 € 

2.1 Tarifa Fixa, destinada a suportar os custos fixos relativos à prestação de serviço, com valor variável em 

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

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

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

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

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

Fator médio (Fm) pelo consumo médio de água (Qm). 

3. Tabela Ili, referente ao ponto 4 e 5 do Capítulo 

Estrutura da Tarifa 

Grupos Tipo de Atividade Escalão 
Produção 

Tarifa Fixa Custo (ton) Tarifa T 
Mensal (ton) 

Comércio com área inferior a 15 m2 lA 0,025 12,4446 € 

2A 0,075 15,7725 € 

Comércio com área compreendida entre 15 3A 0,125 19,1004 € 

a 50 m2 4A 
A 

0,175 22,4283 € 

Comércio com área compreendida entre 50 5A 0,225 25.7562 € 

a 100 m2 6A 0,275 29,0842 € 

Comércio com área superi or a 100 m
2 7A 0,325 32,4121 € 

8A 0,375 35,7400 € 

Alojamentos, restauração e bebidas, com 18 2,800 197,1441 € 

área inferior ou igual a 50 m2 28 5,000 ,___!~}.1.F26 €._ 8 10,7806 € 
Alojamentos, restauração e bebidas, com 38 7,000 476,6894 € 

área superior a 50 m2 9,000 
66,5584 € 

48 609,8061 € 
i--- --

Atividade Industrial, com área inferior ou 18 0,700 57,3715 € 

igual a 100 m2 28 1,250 >---~!9786_~_ c 
Atividade Industrial, com área superior a 38 1,750 127 2578 € 

100 m2 48 2,250 160,5370 € 

lA 0,025 12,4446 € 
D Atividades Financeiras e Serviços 

1 2A 0,075 15,7725 € 

7A 0,325 32,4121 € 
E Administração Pública 

8A 0,375 35,7400 € 

lA 0,025 4,6640€ 
F Administração Local e Setor Associativo >-----·"--'- ·- 3,0000 € 

2A 0,075 7,9919 € 



~----------------·--·-·---·--------........ i Estrutura da Tarifa ! 
1· ·~~·~·1ã";····1~t;;~~·1·;·d~···;;;;ci~Çã;d~·RsÚ(ut;;;1··· ····;;·~-;;d~~i~"M-écií·~-M~·~;·~·i-·ci;·RSU-fi·~;d~··(ut;;;)···1 

i lA O a 500 2 50 _ j 

'-·-·---~~ ---- --·--·-·-·---~~-!_~~°-~-~----··-·--···-·- ____________ ?_~~------------·-·-·-·--·----·---_J 
3A 1001 a 1500 1250 

4A 1501 a 2000 1750 - ---r----------- ----i----------------; 
SA 2001 a 2500 2250 

- -··---------- ··---- ·----··---·---- -- --- - --------··- - -------·-·····-- ·-· 
6A 2501 a 3000 2750 ----·--1-- ---------- +----------- - ---i 
7A 3001 a 4000 3250 

8A 4001 a 5000 3750 --·-·--·--··· --·- ----·--·-·----·-··---· ·----------------- - ---1 
lB 5001a10000 7000 

2B 10001 a 15000 12500 

, 3B 15001 a 20000 17500 
J----·-·-· f--- ----·---------···-------- ·- - - -------------1 
~ 20001 a 25000 22500 

3.1 Tarifa Fixa, destinada a suportar os custos fixos relativos à prestação de serviço, com valor variável em função 

do tipo de consumidor e escalão de consumo (€). 

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

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

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

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

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

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

Estrutura da Tarifa 

Desigriação de Serviço Unidade Tarifa fixa Tarifa Variável 

Contentor llOL 3,8342 € 

Contentor 240L 7,8560 € 

Contentor de 360L 11,7569 € 
Recolha, Transporte 
de Resíduos Sólidos 

em contentores ou 

volume equivalente 
em sacos plásticos 

Contentor de 800L 10,7806 € 26,5058 € * n 

Contentor de lOOOL 

Contentor de SOOOL 

Contentor de 7500l 

i--- ---; 

35,2820 € 

65,6333 € 

65,6333 € 

Tarifa T 

3,8342 € 

7,8560 € 

11,7569 € 

10,7806€ + ( 26,5058€ * n : 
35,2820€ 

65,6333 € 

65,6333 € 

4.1· Tarifa Fixa, destinada a suportar os custos fixos relativos à prestação de serviço, e devida em aviso/fatura 

emitida. 

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

tratamento, de acordo com o peso ou volume, em função da natureza dos resíduos sólidos(€). 

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

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

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

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

1! Fração ou Lote Po cada restante fração e/ou lote 

Vistoria a intra-estrutura de Loteamentos (Valor Total) 67,8106 € 

Vistoria de sistemas de deposição de produção 28,7899 € 

Repetição de vistoria por razões imputáveis aos requerentes 28,7899€ 

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

ANEX04 

TARIFAS E PREÇOS 

ART.0.1 
FIXAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS 

20,8265 € 

8,7376 € 

8,7376( 

Todas as tarifas abrangidas pelo presente regulamento serão fixadas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

precedendo proposta do Conselho de Administração da E.G. e ouvida a Entidade Reguladora do Sector. 

ART,0 • 2 
TARIFAS 

1. Tarifas referentes à prestação de serviços de fiscalização 

Vistorias a Intra-estrutura s de loteamentos (Valor Total) 
12 Lote 

Por cada Lote restante 

Até 300 m2 de Implantação 

Vi storias a Intra-estruturas industriais De 300 a 600 m2 de Implantação 

Superior a 600 m2 de Implantação - · 
Vistori a de redes prediais para habi tação 

1! Fracção 

_ .Por. cada Fracção restante -- ·--

Vistoria de redes prediais em estabeleci mentos comerciais ou 
Até 25 m2 de Implantação 

outras instalações não destinadas a habitação 
De 25 a 100 m2 de Implantação 

Superior a 100 m2 de Implantação 

1! Fracção ou Lote 

Por cada Fracção ou Lote restante 

1 

Repetição de vistoria por razões imputáveis aos requerentes Estabelecimentos comerciais, 

industriais e outras instalações não 
destinadas a habitacão 

2. Tarifas de execução de rama•s. nos termos das ai. a) e c) do n.0 1 do Art.0
. 58: 

_, 

Tarifas 

67,8106 € 

20,8265 € 

132,7234€ 

199,0852 € 

331,8086 € 

28,7899 € 

8,7376 € 

32,4666€ 

48,6999 € 

64,9332 € 

28,7899 € 

8,7376€ 

32,4666 € 



Jrarifas de Referência 20%(1} l 
--

0 3/4 li 
1 

265,2634 € 53,0527 € 

Até6 m 
01 11 333,1222 € 66,6244 € 

011/2 li 505,8395 € 101,1679 € 

Ramais de água 
0 2 li _ ________ ___ 54_~,8496 € 108,5699 € 

·-
0 3/4 li 19,7352 € 3,9470 € 

Por cada metro 01 11 23,4363 € 4,6873 € 

seguinte 011/2 li 27,1477 € 5,4295 € 
-

0 2 li 30,5985 € 6,1197 € -
' · 0125 mm 468,8294 € 93,7659 € ~ 

Até6 m 
0150 mm 505,8395 € 101,1679 € 

0200 mm 542,8496 € 108,5699 € 
·i 

Ramais de águas 0 300 mm 604,5470 € 120,9094 € 
residuais 0125 mm 67,8692 € 13,5738 € 

.. Por cada metro 0150 mm 74,0306 € 14,8061 € 

seguinte 0 200 mm 81,4222 € 16,2844 € 

- 0 300 mm 94,9961 € 18,9992 € 

Por câmara de visita suplementar 333,1222 € 66,6244 € 

(1) Dec. 194/2009 e Recomendação da ERSAR N.Rl de 2009. Valor aplicável aos ramais até 20 metros que não se incluem 

no n,115 do Art.1158 do RMAADAR. Para ramaíssuperloresa 20 metros ao excedente aplica-se as tarifas de referência em 
vigor à data. 

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

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

orçamental; 

c. Considera-se câmara de visita suplementar quando, para executar os ramais, houver necessidade 

de construir uma câmara de visita na inserção do ramal à rede pública. 

3. Tarifas de ligação às redes de abastecimento de água e às redes de águas residuais, nos termos das 

alíneas b) e d) do número 1 do Art.0 58: são calculadas, em habitações, de acordo com a tipologia de cada 

fogo e, nos restantes casos, de acordo com a área de utilização e fins a que se destinam: 
, ...... _,_..,,_ ..... _ .... ,_,_..,,_. __ .. ____ ........ -~.--~·-.. ;T;~jf;;~ .. ·-:··c·· ---··•.. ... ···-------·-----· ... --· ~:~~::~ 

TarlfaJ:le Refer'ência dê 
Ugação ~ rede de 20% {1) 

r saneamento r------- ---- - ----------- ·-·- ·----·--------- -
,,· L-~-- ·-·-·- - ----·-------~;;;:_;_~_:.e_.~;;~~~-; --~·:·=-----i~i~~-€1 -~~~~{1 

' T2 96,4765€! 19,2953 € 193,5368 e' 38,7074 €! 
• lipologla da Habitação 1 T3 108,5699 € 21,7140 € 224,8442 € 44,9688 €! 
i T4 134,8315 € 26,9663 € 270,7888 € 54,1578 € 
l >= TS 183,8412 € 36,7682 € 
1-····------···----··~----------··------· ·-·---- -·--------·--r--
1 Armazéns, loias comerciais e 2 0.3128 €; 

0 0626 € 
1 escritórios M • 

____ 3_3~4,_13_3_5Q~6,82~~~ 

0,5942 €! 0,1188 ( Í 

(1) Dec.194/2009 e Recomendação da ERSAR N.•1 de 2009. Valor apllclivel aos ramais que não oe Incluem no n.•s doArt.• 58 do RMAADAR. 
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4. Tarifas variáveis do serviço de abastecimento de água, em m3• por escalão e tipo de consumidor, nos termos 

do n.0 3 do Art.0 . 59: 
-·-·--~--

Consumom' Tarifas eQ!_~ Tipo de Utilizador Escalão 

li! o a 5 1 0,5364 € ' 

22 5 a 15 1,0019 € 
Pelo 12 Contador 

32 15 a 25 1,5888 € -.. ··--·- ··- · ----------- ---------
42 > 25 2,-0038 € 

Restantes Contadores Único --- 1,2244 € 
Utilizadores 

12 ºª 15 0,4564 € 
Domésticos 

Tarifa Social 22 15 a 25 1,3906€ 

32 > 25 1,9039€ 

12 o a 15 0,5364€ 

Tarifa Famillas Numerosas 21! 15 a 25 1,0019 € 

32 > 25 1,5888 €1 

12 oa5 1,2549 €1 

Comércio e Industria 22 s a 75~_\_ _ _2!908~~i ----· 
32 > 750 1,0500 €1 

Administração Central 1,9834€ 

Utilizadores Administração local, sistemas prediais 
não comunitários e organizações não 0,8500€ 
Domésticos governamentais semflns lucrativos 

Único m3 

Instituições Públicas de Solidariedade 
0,6000€ 

Social 
Temporários e restantes contadores 1,9088€ 

Fins estatlstlcos Isento 

Para efeito do n.º 2 do Art.0
. 33 e da alínea e) do número 1 do Art.0

• 58, o cálculo da tarifa média corresponde ao 

valor médio dos diferentes escalões domésticos. 

5. Tarifa fixa de abastecimento de água, conforme decorre da ai. a), número 1 do Art.0
. 59: 

Utilizadores 
Domésticos 

Utilizadores 
não 
Domésticos 

Tipo de Utilizador Dia metro de Contador Tarifa ,, 
Até20 mm 3,3396 € 

Pelo 12 Contador 
8,4722 € > 20mm 

Restantes Contadores --- Isento 

Tarifa Social --- Isento 

Tarifa Famílias Numerosas 
Até 20 mm 3,3396€ 

--·----------- - · 
> 20 mm 8,4722 € 

Até20 mm 3,5420€ 
Comércio e industria, administração 
central, local, instituições de >20 até30 mm 9,5119 € 

solidariedade social, sistemas prediais 
>30 até 50 mm 28,0267 € 

comunitários, temporários e 
organizações não governamentais sem >50 até 100 mm 49,3952 € 
fins lucrativos 

>100 mm 61,6722 € 

Resta ntes Conta dores Di a metro Vi rtua 1 * 
. .... ~----·----

*Raiz quadrada do somatório do quadrado dos di a metros nominais dos 

contadores inst alados 

! 
I 



6. Tarifa fixa e variável de saneamento, conforme decorre da alínea b) do número 1 do Art.0
. 59, aplicada a 

todos os utilizadores, a calcular de acordo com a seguinte fórmula: 

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

Em que: 

T=Tarifa 

A= Tarifa Fixa, consoante o tipo de utilízador 

B= Tarifa Variável 

Q= Consumo de água (m3
) 

Utilizadores 
Domésticos 

f' 

Utili:ladores não 
Qomésticos · 

Tipo de Utilizador 

Tarifa 

'i 

·Tarifa Social 

Tàrifa Familias Numerosas 

. 

·Comércio e.Industria 

' " . ·' . . '*''··· i ' 

Aqministr9ção local, eon~anrzações não 
governamentais sem fins lucrativos 

à~ . . ' ' " "" 

. lns,tituições de solidari~d~d~' sociat 
Temporários 

Com medidor de Caudal instalado ( *) 

Consumo 
Escalão m3 •· 

1º Oa5 

2º 5 a 15 

3º 15 a 25 

4º >25 

1º O a 15 

2º 15 a 25 

3º >25 

1º O a 15 

2º 15 a 25 

3º >25 

1º Oa5 

2º 5 a 750 

3º >750 

Único m3 

1º O a 5 

5 a 750 

>750 

. 

Fixà Váriável 
u 

0,5783 € 

3,3396€ 
1,0120€ 

1,5888 € 
~--

2,0038€ 

0,4564 € 

Isento 1,3906€ 

1,9039 € 

0,5783 € 

3,3396€ 1,0120 € 

1,5888 € 

1,2549 € 

3,5000€ 1,9088 € 
~·---

1,0500€ 

1,9088 € 

0,8500€ 
3,5000 € 

0,7000€ 

2,3388 € 

1,2549 € 

7,5394 € 1,9088 € 

1,0500 € 

* Estes casos serão efectuados a pedido dos utilizadores finais ou por iniciativa própria da E.G. sempre que isso se 
afigure técnica e económicamente viável, tarifa variável com base na medição efectiva que dele resulte e escalão 
em que se posicione. 
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7. Tarifas ao fornecimento de elementos de cadastro, suspensão e restabelecimento da ligação, desobstrução, 

verificação e mudança do local dos aparelhos de medição, incluindo deslocação, materiais, remunerações 

e outros encargos. 

Designação do Ar~ do Regulamento Tarifas 

fornecimento de elementos de cadastro de redes de águas e saneamento n.2 3 do Art2 18 40,5802 € 

12 restabeletimento 
Suspensão e reinicio da ligação do serviço de água por -

n.21 e 3 do Ar~ 63 e n.21 do Ar~ 71 20,3841 € 

incumprimento Por cada restabeletimento 
seguinte 

40,7682 € 

12 restabeletimento 
Suspensão e reinicio da ligação do serviço de 

n.º 1e3 do Art2 63 e n.21 do Artº 71 33,9772 € 

saneamento po incumprimento Por cada restabeletimento 
seguinte 

33,9772 € 

----- -----·- - --
Verificação extraordinária de contador a pedido do DelS mma 30mm n.2 do Artº 39 71,8919 € 

utilizador >30mm 94,0124 € 

fecho e abertura de água a pedido do cliente, para reparação técnica 20,1424 € 

Desobstrução do ramal de águas residuais e/ou caixa interceptora n.º 3 do Art214 132,7234 € 
-·----~ 

8. Outras tarifas 

Tarifas 
' -

Análises de Projectos de Instalações Prediais e Domiciliárias de 
1! Fracção 27,6507 € 

Água, Saneamento e Residuos Sólidos 
Por cada Fracção restante 11,0603 € 

loteamentos e Obras de Urbanização 66,3617 € 

Análise de Projectos industriais de Água, Saneamento e Resíduos 
Até 300 m2 de Implantação 221,2057 € 

Sólidos 
De 300 a 600 m2 de Implantação 331,8086 € 

Superior a 600 m2 de Implantação 553,0143 € 

Análise de projectos de Água, Saneamento e Residuos Sól idos de Até 25 m2 de Implantação 32,4666 € 

estabelecimentos comerciais ou outras instalações não De 25 a 100 m2 de 1 mplantação 48,6999 € 
i---------·-~----··· -- ------

destinadas a habitação Superior a 100 m2 de Implantação 

Análise de Telas Finais e/ou Aditamentos 

Despesas Administrativas (22 aviso n23, art2 632) 

Mudança de local do contador a pedido do utilizador (Isento quando do interesse da E.G.) 

Ligação temporária ao sistema público de água 

Ligação temporária ao sistema público de saneamento 

Suspensão e reinicio da ligação a pedido do utilizador 

Fornecimento de água em auto tanque (Por metro cúbico) 

Caução devida nas ligações temporárias 

ART.•.3 
PREÇOS 

64,9332 € 

75,7554€ 

4,1476 € 

81,1493 € 

27,5291 € 

35,3929 € 

92,9843 € 

2,2121 € 

116,1330 € 

1. Outras prestações de serviços, não incluídas no art.0
. 2, serão debitadas de acordo com o somatório das 

seguintes parcelas: 

a. Deslocações com base no custo km 

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



c. Materiais - com base no custo da aquisição dos materiais acrescido de 20% para cobertura de encargos 

com carga, descarga e armazenagem 

d. Outros encargos -Acresce 30% referentes a custos indiretos, designadamente custos da estrutura, de 

investimento, amortização de investimento, dos serviços gerais, de manutenção, de gestão e financeiros, 

acrescido de margem prevista para o serviço. 

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

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 o voto 

contra da Vereadora Ilda Figueiredo que proferiu a seguinte declaração de voto:- "Votei 

contra a presente proposta porquanto, e tal como já tinha advertido, a privatização da 

RESULIMA resultou no aumento das tarifas em valores muito superiores aos da 

inflação, que este ano não chegou a 1 %, ao passo que o aumento médio proposto é de 

3%. (a) Ilda Figueiredo. (10) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- o Presidente da 

Camara informou que não havia quaisquer despachos que devessem ser submetidos a 

ratificação. (11) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-

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

público, tendo-se registado a intervenção de: ARMANDO SOBREIRO que se referiu ao 

abastecimento de água ao Bairro do Jardim, onde se tem verificado roturas sucessivas 

na rede que também é constituída ainda por tubo de fibrocimento, que poderão por 

em causa a saúde dos consumidores. O Vereador Vítor Lemos esclareceu que a 

utilização do fibrocimento na canalização de abastecimento de água não acarreta 

qualquer perigo para a saúde e que a substituição da rede deste bairro, assim como 

do Bairro de S. Roque está prevista para o corrente ano. MARIA ELIZABETE GOMES 

BORLIDO que reclamou pelo facto de o seu IMI ter sido aumentado no ano transato, 

declarando não ter possibilidades financeiras de o pagar, facto porque solicitou várias 
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vezes ser recebida pelo Presidente da Camara, não lhe tenho sido ainda concedida a 

respectiva audiência. O Presidente da Camara referiu que a situação apresentada é do 

âmbito do Pelouro da Acção Social, pelo que aconselhou a interveniente a marcar uma 

audiência responsável por este ou a recorrer a alguma instituição social. (12) 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei 

n.0 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, 

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

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

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

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

Figueiredo E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas dezassete horas 

e trinta minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a 

presente acta. 


