
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 4 

DE FEVEREIRO DE 2016:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos quatro dias do mês de Fevereiro 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 ANTFS 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 23 de 

janeiro efetuou-se a homenagem do Município ao Maestro José Pedro com o descerramento da placa 

toponímica "Largo Maestro José Pedro". Neste dia à noite realizou-se mais um Encontro de Janeiras 

no Centro Cultural de Viana do Castelo, com a presença dos grupos e associações do concelho. No dia 

28 de Janeiro, o Presidente da Câmara recebeu a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com 



Deficiência, para uma reunião de trabalho na Câmara Municipal e para uma visita à Associação de 

Paralisia Cerebral de Viana do Castelo, no âmbito do programa "Percursos pela Inclusão", iniciativa da 

Secretaria de Estado. No dia 29 de Janeiro reuniu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 

incêndios e da parte da tarde reuniu a Comissão Distrital de Proteção Civil. No dia 30 de Janeiro, o 

Presidente e a Vereadora da Cultura estiveram presentes na apresentação do Livro " Antecedentes 

Medievais da Diocese de Viana do Castelo", do Padre Dr. Manuel Moreira que decorreu na Sala Couto 

Viana da Biblioteca Municipal. Também neste dia realizou-se a cerimónia de inauguração da 

requalificação do Campo de Jogos da Associação Desportiva de Cabeços e da ampliação da sede da 

Sociedade Columbófila Areosense. No dia 31 de Janeiro decorreu, em Carvoeiro, a iniciativa "Plantar 

a Padela" que integrou uma caminhada até ao local da plantação, e o " Concerto Solidário Augusto 

Canário e Amigos" no Centro Cultural de Viana do Castelo a favor da obra social do Padre Coutinho e 

da Associação Íris Inclusiva. Também no dia 31 de Janeiro, dia que assinalou 18 anos sobre o regresso 

do navio hospital a Viana do Castelo, foram inauguradas as obras de reabilitação e restauro dos 

espaços do bloco operatório. A Cerimónia presidida pelo Presidente da Fundação Gil Eannes e 

Presidente da Câmara contou com a apresentação dos livros "80 Graus Norte - Recordações da Pesca 

do Bacalhau", "Histórias Desconhecidas dos Grandes Trabalhadores do Mar - Recordações da Pesca 

do Bacalhau", "Murmúrios do Vento - Recordações da Pesca do Bacalhau" e "Ecos do Grande Norte -

- Recordações da Pesca do Bacalhau" do Comandante Valdemar Aveiro e a dramatização -"Ah, Mar 

d'um Cão!" pela ATIVAjúnior / ATIVAsénior /Enquanto Navegávamos do Teatro do Noroeste - CDV 1 

Projeto Comunidade. À noite, no Teatro Municipal de Sá de Miranda foi apresentado o documentário 

"Nos mares da Memória", realizado por Rui Bela e guião de Senos da Fonseca sobre a história da pesca 

de bacalhau. No 1 de Fevereiro, o Presidente da Câmara recebeu a Ministra do Mar, num programa 

que incluiu reuniões de trabalho e visitas ao Centro de Remo para assistir a uma aula do projeto 

Náutica nas Escolas, ao Navio Gil Eannes e terminou com a inauguração dos novos armazéns de 

aprestos dos pescadores da cidade. No dia 2 de Fevereiro, Viana do Castelo recebeu a Volta Nacional 
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Simplex promovida pela Secretaria de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa. Na sala 

Couto Viana, realizou-se um encontro com cidadãos, empresários, autarcas e associações com a 

presença da Secretária de Estado. No final da sessão a Secretária de Estado presidiu ainda ao 

lançamento do portal de submissão online do Município de Viana do Castelo. (a) José Maria Costa.". 

INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo 

abordou os seguintes assuntos:- 1. LICENCIAMENTO DA OBRA DA RUA DA BANDEIRA -

Solicitou o agendamento de uma reunião com o Vereador Luis Nobre e, com o mwúcipe 

que adquiriu dois imóveis na Rua da Bandeira e que alega que o projeto aprovado agora 

terá que ser alterado e que não consegue ter resposta dos serviços camarários. O 

Vereador Luis Nobre informou que já tinha esclarecido esta situação na reunião anterior, 

que já tinha reunido com o requerente, que entendeu perfeitamente o que estava em 

causa e que aguardava a entrega do aditamento ao projeto para se poder licenciar. Mais 

disse que os custos com a alteração do projeto seriam assumidos pelo Município, pelo 

que não via necessidade de agendamento · de uma reunião. 2. OBRAS ANuNCIADAS -

Referiu ser importante o Presidente da Câmara informar sobre o ponto da situação de 

várias obras cuja execução foi tornada publica. O Presidente da Câmara informou que 

as referidas obras tem que sofrer um processo burocrático nomeadamente a candidatura 

aos PEDU(s), a avaliação técnica, a elegibilidade, etc, e por isso, quando aprovadas as 

candidaturas, daria a informação. Disse ainda que as obras dos Bairros Sociais e da Rua 

Cidade de Riom também estão candidatadas. A obra da Praia Norte deve arrancar em 

Maio. A Escola Frei Bartolomeu Mártires, do Carmo e da EB Barroselas, ?tguardam 

publicação dos avisos de abertura das candidaturas. Não se sabe qual a parte que cabe à 

Parque Escolar. 3. RECUPERAÇÃO DE ESCOLA DE PERRE - Questionou para quando a 



recuperação da escola para núcleo museológico de Perre. 4. INQUÉRITO SOBRE 

ESTACIONAMENTO - Questionou e pediu informações sobre o resultado do estudo 

efetuado sobre estacionamento na cidade. 5. BAIRROS SOCIAIS MUNICIPAIS DA IRHU -

RENDAS - Referiu-se ao facto de as obras dos bairros sociais serem sucessivamente 

adiadas, existirem casas devolutas. O Presidente da Câmara informou que o processo 

está atrasado no IRHU e que tem informação que irá ser apresentado, brevemente, o 

projeto das obras à Câmara Municipal. Disse ainda que desconhecia se existiam casas 

devolutas nos bairros do IRHU, uma vez que não são da gestão do Município. 

Relativamente ao valor das rendas, a Vereadora Ana Margarida esclareceu que quanto 

às rendas praticadas pelo IRHU não se poderia pronunciar, mas que relativamente às 

rendas praticadas nos bairros sociais geridos pelo Município não poderia indicar um 

valor medio porque estas dependiam da situação concreta de cada agregado familiar, 

havendo rendas desde 5 euros/ mês. As atualizações previstas, muitas vezes, não eram 

efetuadas e quando havia alterações dos rendimentos devido, por exemplo, a situação 

de desemprego, as mesmas eram revistas em baixa. A Vereadora Ilda Figueiredo 

acrescentou que as rendas praticadas nas habitações do IRHU tinham duplicado de 

valor, mas que a CDU deu entrada de um diploma na Assembleia da República, que 

depois de aprovado, regulamentaria esta situação. INTERVENÇÃO DO VEREADOR 

EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:-

1. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Felicitou o Vereador Vítor Lemos pelo 

lançamento do novo portal de submissão on line do Município. 2. CAPELA DO SR. DO 

ALMO - Perguntou se a deliberação tomada, por unanimidade, em 2015 relativamente 
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tinha projeto elaborado para a sua recolocação e para quando estava previsto o início 

das obras. O Presidente informou que irá ser elaborado brevemente. INTERVENÇÃO DA 

VEREADORA HELENA MARQUES:- A Vereadora Helena Marques abordou os 

seguintes assuntos:-1. FIM DE ANO NO CENTRO CULTURAL -Questionou sobre o evento, 

perguntando para quem foi a receita da cobrança de entradas no evento. O Presidente 

da Câmara informou que este evento não foi organizado pela Câmara Municipal mas 

sim por um conjunto de estabelecimentos da cidade pelo que a eventual receita pertence 

à organização. 2. CORSO DE CARNA v AL -Questionou sobre a data de realização do Corso, 

não ser realizado na terça-feira de Carnaval, uma vez que houve tolerância de ponto. A 

Vereadora Maria José Guerreiro informou que a data escolhida tem como fundamento 

o facto de o mesmo assentar na participação de escolas e associações, sendo a sua 

divulgação feita atempadamente na agenda cultural, pagina eletrónica da Câmara, e 

redes sociais, logo é um evento que tem que ser organizado com tempo. 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 Câmara Municipal deliberou remeter a apreciação do presente ponto 

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

estando presente a totalidade de membros em efectividade. (02) AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada 

a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS 

DISPONIVEIS - Após receber informação dos Serviços Financeiros, de que o valor dos fundos 

disponíveis, não são suficientes para assumir novos compromissos decorrentes da atividade 



municipal, proponho o aumento temporário de fundos disponíveis, por antecipação de receita própria 

(IMI), relativo ao mês de Maio, no valor de 1.500.000,00€, ao abrigo da alínea c) do n!! 1 do artigo 42 

da Lei n!! 8/2012, de 21 de Fevereiro de 2012. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou 

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

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

Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (03) 

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA:-

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

"PROPOSTA-APOIOS ÀS JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA. Nos termos da Lei n!!75/ 2013 de 12 de Setembro, 

conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito 

da colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as 

Juntas de Freguesia, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios para a execução de obras. A 

Câmara Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as freguesias, de acordo 

com o acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais relativos aos empreendimentos. As 

transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em 2016 para as freguesias 

serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços Técnicos Municipais: 

Juntas de Freguesia 
Montante 

Designação Obra 
Número de 

(euros) Compromisso 

UF Geraz Lima - Deão 10.000 Passeios EN - Deão 767 
JF Outeiro 15.000 Alargamento/Pavimentação Cainho do Miranda 770 
JF Santa Marta Portuzelo 20.000 Rua Pescadores, Rua Razão e infraestruturas apoio gás 772 

13.500 Caminho do Rio 

JF Montaria 13.800 Caminho da Lagida 774 
6.800 Caminho da Pinheira 

Total 79.100 

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 
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em efetividade de funções. (04) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A JUNTA 

DE FREGUESIA DE ALVARÃES - RETIFICAÇÃO:- Pela Vereadora Maria José 

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARÃES - RETIFICAÇÃO· Na 

reunião de Câmara de 21 de Janeiro foi aprovado um protocolo de colaboração com a Junta de 

Freguesia de Alvarães, com o número de compromisso 401, que fica anulado e propõe-se a retificação 

do protocolo aprovado na reunião acima indicada, ficando a constar da forma a seguir transcrita, com 

a inclusão de mais um assistente operacional, e atribuição de novo número de compromisso que 

constará como nº 754, correspondente ao valor global de encargos de € 18.232,96. 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARÃES 

Decorrente do encerramento do Jardim Infância do Centro Bem Estar Infantil de Alvarães, foi 

autorizada pelo Ministério da Educação a criação/funcionamento da 2ª sala do Jardim de Infância no 

Centro Escolar de Alvarães (Rede Pública), de forma a responder às necessidades de crianças e famílias 

afetadas pelo encerramento. 

Para o efeito, é necessário criar as condições para o funcionamento desta nova resposta até ao final 

do corrente ano letivo, momento a partir do qual será implementada uma resposta definitiva. 

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei nº 5/97 de 10 de Fevereiro) consagra este nível educativo 

como a primeira etapa da educação básica, definindo o papel das famílias, bem como o papel 

estratégico do Estado. A componente letiva da Educação Pré - Escolar é uma valência gratuita, sendo 

que as Atividades de Animação e Apoio à Família, A.A.A.F, são comparticipadas pelos 

pais/encarregados de educação e pelo Estado, de acordo com as respetivas condições sócio 

económicas, sendo que, no corrente ano ,letivo, tais encargos são assumidos pelo município no quadro 

das medidas de apoio às famílias e à natalidade. 

Considerando a necessidade de garantir as condições de funcionamento da 2ª sala do Jardim-de

infância do Centro Escolar de Alvarães; 

Considerando a necessidade de dar resposta às necessidades sentidas pelas famílias, necessidades 

que agora se alargam em resultado do encerramento do JI do Centro de Bem Estar Infantil de Alvarães, 



de que resultou um acréscimo da frequência da educação pré-escolar, no C. Escolar de Alvarães, em 

mais 25 lugares; 

Considerando que a Junta de Freguesia de Alvarães manifesta a disponibilidade para colaborar na 

criação das condições para o funcionamento da 21! sala e o desenvolvimento das Atividade de 

Animação e Apoio à Família, e reconhecendo-se a necessidade de desenvolver uma política de 

cooperação na partilha de recursos, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a Junta de Freguesia e 

o Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, representados, respetivamente, pelo Eng.º José Maria 

Costa, Sr. Fernando Martins e Dr.ª Conceição Rabaçal acordam no seguinte Protocolo de 

Colaboração/delegação de competências que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1 
Obrigações da Junta de Freguesia 

1.A Junta de Freguesia de Alvarães compromete-se a disponibilizar os recursos humanos a seguir 

discriminados e enquadramento da A.A.A.F. no respeito pelos documentos orientadores do 

Ministério de Educação, durante o ano letivo de 2015/ 2016: 

Q 1 Assistente operacional, entre Janeiro e 31 de Julho de 2016, com horário a tempo inteiro para 

a 2ª sala de J.I. 

Q 1 Animadora, para os períodos compreendidos entre as 12 e as 13,45he e 15,30 e as 18,30h; 

(4,4Sh/dia) 

Q 2 Assistentes operacionais para os períodos compreendidos entre 7,40 e 8,55h (2,Sh/dia) 

Ql Assistente operacional ·para o período compreendido entre as 12eas13,45h (1,45h/dia) 

Q 1 Assistente operacional para o período entré as 15,30 e 18,30 (3h/dia) 

Ql Assistente operacional para o período compreendido entre as 15,30 e 17,30h (2h/dia) 

2. A Junta de Freguesia de Alvarães obriga-se a assegurar a disponibilização destes recursos nos 

períodos letivos, de interrupção letiva definidos pelo MEC e nos períodos compreendidos entre o 

final da atividade letiva, definida no calendário do MEC e o dia 29 de Julho de 2016 e desde 2 de 
. . 

Setembro até ao início da atividade letiva do novo ano escolar, bem como pontualmente nas 

ausências da educadora titular de sala e no período de almoço. 

Cláusula li 
A Câmara Municipal obriga-se a transferir à Junta de Freguesia de Alvarães os encargos relativos à 

disponibilização de pessoal disponibilizado pela Junta de freguesia em função da nota de encargos 
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enviada mensalmente pela Junta de Freguesia devidos pela disponibilização dos serviços de uma 

auxiliar de ação educativa a tempo inteiro; de uma animadora (técnica qualificada) e assistentes 

operacionais sendo os encargos relativos à animadora (4,Sh/semana) calculados na permilagem dos 

encargos do seu contrato com a Junta de Freguesia e os encargos dos serviços das assistentes 

operacionais, calculados com base no valor de 3,20€/hora. 

Cláusula Ili 
Agrupamento de escolas de Monte da Ola 

O Agrupamento de Escolas de Monte da Ola compromete-se, nos termos da Lei, a proceder à 

articulação e supervisão pedagógica das atividades desenvolvidas pelas AAAF, através das educadoras 

titulares do Jardim-de-infância do Centro Escolar de Alvarães, promovendo, para o efeito, reuniões 

mensais. 

Cláusula IV 
Disposições finais 

1. O presente protocolo é válido até 31 de agosto de 2016 podendo ser renovado, para o ano letivo 

seguinte, se se mantiver o mesmo quadro de necessidades desta oferta, ou ajustado em função da 

avaliação de necessidades que vier a ser feita pelos outorgantes no início do novo ano letivo. 

2. O presente protocolo poderá ser denunciado pelas partes, com a antecedência de 30 dias. 

3. O não cumprimento do considerado nas cláusulas I, li e Ili confere às partes o direito de rescisão do 

presente Protocolo. 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS 

Jan Fev Mar Abril Maio Junho 
2.389,12 2.389,12 2.389,12 2.389,12 2.389,12 2.389,12 

N2 de Compromisso: 754 
Total de encargos: € 18.232,96 

Julho Agosto 
2.389,12 1.509.12€ 

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

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

efectividade de funções. (05) CORSO CARNAVALESCO - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 

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

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - CORSO CARNAVALESCO - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 

PARTICIPANTES· Seguindo uma longa tradição, O Corso Carnavalesco de Viana do Castelo conta com a 



participação de Associações do Concelho que desfilarão pelas principais artérias da cidade, no 

próximo dia 7 de Fevereiro, às 15h00. Como forma de apoio ao associativismo, propõe-se a atribuição 

de um subsídio de 250( a cada grupo/associação, perfazendo o total de 3.250(. 

GRUPO/ ASSOCJAÇÃO / ESCOLA NIF SUBSÍDIO N!!Comp. 
1 Zé Pedro - Associação Musical 513 316 426 250€ 757 

2 Dep. Cult. Recre. C.S.P. de Vila Nova de Anha - Filarmónica Vila Nova Anha 502 263 431 250€ 759 
3 Centro Social e Paroquial de S. Romão do Neiva - Escola Foz Star Dancer's 501536124 250€ 760 

4 MOBILITAS - Associação de apoio a pessoas com mobilidade reduzida 513154876 250€ 761 

5 Agrupamento 450 Serreleis 500972052 250€ 762 

6 Clube Desportivo de Monserrate 509 539408 250€ 763 
7 Grupo Folclórico Lavradeiras Meadela 501211950 250€ 764 

8 Guias - 1! Companhia de São Romão do Neiva 500977 305 250€ 765 

9 Guias - 1! Companhia de Santa Marta de Portuzelo 500977 305 250€ 766 
10 Comissão Festas N! S! Boas Novas - Mazarefes 901400 505 250€ 768 
11 Grupo Etnofolclórico Renascer da Areosa 510398 596 250€ 769 
12 Agrupamento 452 Escuteiros Vila.Nova de Anha 500972 052 250€ 771 

13 Guias - 12 Companhia Viana do Castelo soo 977 305 250€ 773 

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

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

efetividade de funções. (06) PROMOÇÃO DE VIANA DO CASTELO 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS:- Pela Vereadora 

Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - PROMOÇÃO DE VIANA DO CASTELO - PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS- A presença em algumas feiras nacionais e internacionais, respetivamente a BTL e 

a FIA em Lisboa, Xantar em Orense e ITB em Berlim, tem sido estratégica para o município de Viana 

do Castelo que tem integrado representações mais abrangentes como o consórcio Minho IN e a 

Entidade Regional de Turismo Porto e Norte ou o Turismo de Portugal, mas tem também estado 

presente em stand exclusivo. Desta forma, pretende-se promover a região do Alto-Minho como um 

destino turístico, mas também preservar a identidade do Concelho de Viana do Castelo e promovê-lo, 

convidando os empresários, as associações, os operadores turísticos e os artesãos aqui sediados a 

animarem esse espaço. Deste modo, para apoiar as deslocações e presenças nestas feiras, propõe-se 

que seja autorizada a realização de despesas até 20.000C. (Nº de Compromisso: 756). (a) Maria José 
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Guerreiro." . A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação 

foi tomada por maioria com os votos a favor do Presidente da Câmara e dos 

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

Ilda Figueiredo e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e 

Helena Marques. (07) RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO COM A ATLETA CLÁUDIA 

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

transcreve:- "PROPOSTA-

RENOVAÇÃO PROTOCOLO COLABORAÇÃO DESPORTIVA 

INTRODUÇÃO 

Aos municípios, entre muitas outras competências, está cometido o apoio ao desenvolvimento da 

atividade desportiva. 

No quadro dos apoios que disponibiliza anualmente aos clubes e associações desportivas que 

desenvolvem regularmente atividade desportiva, o município procura apoiar de forma concreta o 

desenvolvimento da atividade desportiva regular nas suas múltiplas vertentes incluindo a do treino e 

competição. 

A obtenção de resultados desportivos de excelência implica, o desenvolvimento de planos de 

trabalho/treino específicos, com a mobilização de recursos acrescidos, que os clubes, por si só não 

conseguem mobilizar. 

A participação de atletas e os seus resultados, em competições de topo nacional e internacional, 

sendo reconhecido como um importante factor motivacional no percurso de um atleta tem um 

impacto significativo na promoção do desporto e na generalização da atividade física. 

A atleta Cláudia Ferreira, da modalidade de atletismo, disciplina de lançamento do dardo, decorrente 

dos resultados já obtidos (campeão nacional de juvenis), das condições físicas técnicas e psicológicas 

que revela, possui um perfil que, se compaginado com o desenvolvimento de um trabalho específico 

de treino e com participação desportiva em provas mais competitivas, potenciam a obtenção de 

resultados marcantes de nível nacional e internacional. 

O Centro de treinos de INEF - Escola de Lançadores, da Corunha, Galiza, detentor de uma equipa 

técnica especializada, permite criar condições mais favoráveis a uma melhor preparação da atleta nas 

/ 



vertentes técnica e física, potenciando assim à atleta e ao Cyclones Atlético Clube maior êxito nas 

várias competições Nacionais e Internacionais. 

Considerando que a Atleta Cláudia Ferreira pelo perfil técnico e desportivo que tem revelado poderá, 

se reunidas melhores condições de trabalho, atingir resultados que lhe permitam uma participação 

nas representações nacionais e internacionais; 

Considerando que para a progressão do seu percurso desportivo se torna indispensável garantir as 

condições de enquadramento necessárias ao desenvolvimento de um plano de trabalho/treino 

específicos; 

Considerando que o Cyclones Atlético Clube, por si só, não possui os recursos físicos e técnicos que 

permitam a concretização do referido plano de trabalho específico; 

Considerando as vantagens e as sinergias que decorrem de um esforço articulado dos diversos atores 

e entidades envolvidas para a criação das condições favoráveis à concretização de um plano de treino 

específico para a atleta Cláudia Ferreira; 

As entidades a seguir referenciadas (outorgantes) : o Município de Viana do Castelo, representado 

pelo seu Presidente José Maria Costa, a Federação Portuguesa de Atletismo, representada pelo seu 

Presidente Jorge Vieira e os Cyclones Atlético Clube, representado pelo seu Presidente Manuela 

Machado, acordam entre si e de livre vontade a celebração do presente protocolo desportivo, que se 

rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA! 
(Objeto) 

O presente protocolo tem como objeto o apoio ao desenvolvimento de um plano de treino desportivo 

de preparação da Atleta Cláudia Ferreira, no quadro da alta competição, visando a sua progressão 

desportiva e a sua participação em competições nacionais e internacionais. 

CLÁUSULA li 
(Obrigações do Município) 

1 - O Município obriga-se a apoiar este programa com uma dotação de 3.000€ (três mil euros) 

compromisso nº 710 PAM 2007 / A/35, a transferir em tranches mensais, ao Cyclones Atlético 

Clube, durante a época desportiva de 2015/2016, entre o dia 1 de Outubro de 2015 e 31 de Julho 

de 2016, para comparticipação nas despesas correspondentes a uma viagem de ida e volta, por 

semana, entre Viana do Castelo e a Corunha. 

2 - O valor acima mencionado será assegurado pelo Município, contra a entrega de relatório técnico, 

constando a respetiva assiduidade. 
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CLÁUSULA Ili 
(Obrigações da Federação Português de Atletismo) 

1 • A Federação Portuguesa de Atletismo obriga-se a assegurar, durante a época desportiva de 

2015/2016, entre o dia 1 de Outubro de 2015 e 31 de Julho de 2016, a deslocação correspondente 

a uma viagem de ida e volta, por semana, entre Viana do Castelo e a Corunha; 

2 - O acompanhamento do desenvolvimento do plano de treino desportivo, bem como, a aferição da 

evolução da condição desportiva da atleta; 

3 - A garantir participação da atleta nas provas internacionais para as quais possua marcas prévias e 

que se entendam como relevantes no plano de trabalho/treino da atleta. 

CLÁUSULA IV 
(Obrigações do Cyclone Atlético Clube) 

1 - Os Cyclones Atlético Clube obriga-se a prestar todo o apoio logístico à atleta e a remeter ao 

Município o Relatório Técnico a que se refere o n2 2.2 da Cláusula li. 

2 - Compromete-se a assegurar a participação da atleta nas competições regionais e nacionais, bem 

como o acesso aos recursos/serviços de medicina desportiva necessários à sua preparação. 

CLÁUS·ULA V 
(Responsabilidade da Atleta) 

1 - Cumprir integralmente o plano de formação/treino definido e validado pela Federação Portuguesa 

de Atletismo; 

2 - Participar no quadro de provas nacionais e internacionais definidos pela Federação Portuguesa de 

Atletismo; 

3 - A participar em 2 ações de sensibilização desportiva promovidas pelo município. 

CLÁUSULA VI 
(Abandono do Projeto) 

O presente protocolo cessará imediatamente se a atleta abandonar por iniciativa própria ou a favor 

de terceiros, e/ou se a Federação Portuguesa de Atletismo concluir não haver condições que 

justifiquem a sua continuidade. 

CLÁUSULA VII 
No final da época desportiva de 2015/2016 {Setembro) os outorgantes, após a aferição do 

desenvolvimento do processo decidirão sobre a renovação do presente protocolo para a época 

seguinte. 



CLÁUSULA VIII 
As matérias omissas no presente protocolo serão resolvidas por percurso aos princípios gerais de 

Direito e às pertinentes normas do Código Civil. 

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

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

efetividade de funções. (08) APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA REGULAR -

MEDIDA 1 :- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA- APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA REGULAR - MEDIDA 1 -

Reconhece o município que os clubes e associações desportivas desempenham, além da função 

desportiva, uma função social complementar relevante, constituindo-se, por vezes, como único meio 

de acesso e suporte da atividade desportiva para estratos mais debilitados da população. O atual 

quadro socioeconómico, os profundos cortes operados pelo governo nas transferências de dotações 

financeiras para os municípios, a criação de condições específicas para o desenvolvimento de certas 

atividades (Desportos náuticos) implicam, a continuidade de ajustamento/reorientação de 

prioridades e recursos na intervenção da autarquia. Pelo que embora os constrangimentos 

identificados, importa criar as condições que permitam aos clubes e associações o desenvolvimento 

da sua atividade regular, contribuindo, também para a coesão social e para a qualidade de vida da 

população. Assim propõe-se: 1. Que sejam considerados os apoios à atividade desportiva regular 

desenvolvida pelas associações e clubes constantes do mapa abaixo, relativos ao ano de 2015 e que 

não são abrangidos por protocolo. 

CLUBES/ ASSOCIAÇÕES AN02015 
Compromisso n2 

(PAM 2007/A/32) 
Academia de Artes Orientais/Hung Sing Gwoon Minho 150,00 € 644 

ACATE 250,00€ 645 

Associação Budokai Shotokai 300,00€ 646 

Associação Caçadores de Chafé 150,00 € 647 

Associação Caçadores de Lanheses 150,00 € 648 

Associação Casa do Povo de Lanheses 1.000,00€ 649 

Associação Cicloturismo de Alvarães 150,00 € 651 
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Associação Cultural Desportiva Alvarães a) 250,00€ 652 

Associação Cultural Recreativa de Cardielos 250,00€ 654 

Associação Danças Desportivas Viana Castelo 150,00€ 653 

Associação DC Taiki-Budô 150,00 € 655 

Associação Desportiva Artur Rego 750,00 € 656 

Associação Desportiva Cultural de Anha 2.000,00€ 657 

Associação Desportiva de Chafé 2.250,00 € 658 

Associação Desportiva e Cultural de Perre a) 900,00€ 659 

Associação Recreativa Desportiva Casa Povo de Barroselas a) 700,00€ 660 

Associação Desportiva de BTI - Reumáticos 150,00€ 661 

Centro Recreativo Cultural das Neves 850,00€ 662 

Clube de Caçadores de Viana 150,00€ 663 

Clube Desportivo Monserrate 300,00€ 664 

Clube Soutelense de Desporto e Cultura 1.250,00€ 665 

Deocriste Sport Clube 1.500,00 € 666 

Escola de Futebol Luciano Sousa 1.750,00€ 667 

Futebol Clube de Vila Franca a) 1.500,00 € 668 

Grupo BTI Rampinhas 300,00€ 669 

Grupo Cicloturismo de Perre 150,00€ 670 

Grupo Desportivo Areosense a) 1.500,00€ 671 

Grupo Desportivo Castelense 1.500,00 € 672 

Grupo Desportivo Cultural dos Cabeços 350,00€ 673 

Grupo Desportivo Cultural dos ENVC 300,00 € 674 

Grupo Desportivo da Meadela 1.000,00€ 676 

Grupo Juvenil de Vila de Punhe 500,00€ 677 

Judo Clube de Viana do Castelo 500,00€ 678 

Karaté Clube de Viana 500,00€ 679 

Motoclube Foz do Lima 200,00€ 680 

Seishin Kyokushin Karate de Portugal 350,00€ 681 

Sociedade Columbófila Areosense 150,00€ 682 

Sociedade Columbófila Barroselas a) 150,00 € 683 

Sociedade Columbófila Minho 150,00 € 684 

Sociedade Columbófila Neves a) 150,00€ 685 

Sociedade Tiro Viana Castelo 300,00€ 687 

Viana Taurino Clube a) 150,00 € 688 

Torre Sport Clube 2.250,00 € 689 

Vila Fria 1980 a) 2.000,00 € 691 

TOTAIS 29.450,00€ 

a) Processo por concluir 

2. Que sejam celebrados protocolos de colaboração com os clubes/associações constantes do mapa 

abaixo, a vigorar entre Janeiro e Dezembro de 2016. 



l-=~·~···::::==~~-~-.:::~~-.::-.:.-_:-.=-..~Io1o._~::!:~-.:~~º!§I§.~~-.~-º-!.~:-.-.:·-::··~~=--~-.===~== 
i õ Compromisso n!! · 

ASSOCIAÇ ES/CLUBES ANO 2016 (PAM 2007/A/32) 
,___ ______ - ------- --- j - -1 
i Associação Cultural e Desportiva Santa Marta 3.000,00 € 713 
j--------··-·-... --··~·.------······- .. ···----·---·-·-·-·-·-·-····-··-····-·--·-·--.. ---··-·· .. -·---..... _,_, __ .. ,,_,.~ .. -------·--.. ---·--·--··---·----· ·-----···-------
! Associação Desportiva Afifense 9.000,00 € 714 ! Associ~Ção Desp~-rt;~;--8~-;~;;~·;1·~~ ··········· ·-·-----·····-···+----7:5oo;·õõ€: _____ -------715------------1 
i Ass;~i;Çã~-o;-~;~·rti~;[)~~~~~~~-- --- ---------------r - ---6.soO,oo € - --- ··-··········-···· ·················-7·;:5····-·······-····--······-- ·-·1 
!-·-·-·-··········-··-··-····· ............................ ,,,,,,____ ------·-·-·-··-·· .. ··-·· .. --·-·-·--·----.. +··-·· .. --.. ··-·---.. ---·-·· .. ··- ···· ............. .................................................................................................. . 
! Associação Juventude de Viana 37.500,00 € 717 

1 Centro Atletismo de Mazarefes , 4.000,00 € 718 ·---- ... - ·-- --.-.• -.~--·-·---·--·· .. -... ---·-··--.. ·-·--··-··--------··------··-··•- ··-- -··---·--··-
! Clube Atletismo Olímpico Vianense 4.000,00 € 
>-------·--·-··-··--··-··-----···-·--·---·-·--·-·--· -··--·- ··- +----·-·-·-···· 
! Clube de Basquete de Viana 6.000,00 € 

719 

720 

! Clube de Futebol Nogueirense 1 10.000,00 € 721 
!"'---·-·---·---·--·--•H••--·--------~-· .. -•-•H ... --•--•--••w•H-•-•w••-··----·•-••HooooooHoN~OH _____ , _____ , __ ,.,,.,,.,,.,,H_•H••-••• ----····--HH•HH<'•••>H•-H•HHHO-H•>H•H•----·~·---·H•H·H·HH 

1 
Cyclones Clube de Cardielos i 7.500,00 € 722 

·--·-·-·---'--•-·-··--····------·-·---··-·--·-·--···-·-·----·--·--·····-------------!------- ·-·--··-··· ·-··-
1 Darque Kayak Clube i 8.500,00 € 723 j 

g~~~=-----f=§~ 
~~!-ci:;:~:i:: de Lanhe=~-------·· __ -· ·- ··-·-· ·--·- ---· - f-------~~~~~ü-~- _________ ------i~: ----=1 
Viana Natação c1u~:_______ __________ ______ _ __ -~==:-- .-~:= __ 9.0o0,oõ_€ __ ----_ --- -----------730---------1 

>---·· . 1 
Voleibol Clube de Viana 10.000,00 € 731 : 

·--·---- --- _______________________ ... -- - -·--- ---------·------ --- -- - ------------ ---- - - .J 

VRL - Viana Remadores do Lima i 9.000,00 € 732 1 

L.-·--·-·--··-·-·--·-·-·-····----T_O __ T_A_L ____________ 2_1~.500!º·º--~---
b)Processo por concluir 

3. A atribuição de um apoio para publicitação do símbolo da cidade nas camisolas dos clubes e 

associações em competições nacionais seniores: 

[
·--·····-····-·····-·····-·-····-···-···-·-·-····-··-·-··-··-····-·····-·-····-·---·----·---·-·--·-·-- ·- ·--! · 1 ----··-·-c:c;1ni>romi-ssõ-n2 --·-----i 

ASSOCIAÇÕES/CLUBES APOIO ! (PAM 20lS/A/9) 1 
J . -- ···---i-·-·-·-···-·------------r-- ----·--·-----··-··· 
Associação Juventude Viana 7.500,00 € i 747 1 

1 
Escola Desportiva de Viana . 5.500,00 € j 748 

~~~~~~iiiJ~-~~~~~ube_ _~-=-=~=-··---J-·----~·5º~~?.~-€-~-=-::· -~1 ·:~=-~-~-~==~~!~~~-~~==~::~.~~~j 
(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

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

efetividade de funções. (09) APOIO À FORMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DESPORTIVAS - MEDIDA 4:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada 

a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - APOIO À FORMAÇÃO E À 
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REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS/ESPECIAIS - MEDIDA 4 - De 

acordo com o previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, as 

Associações/Clubes do Concelho procederam à candidatura à Medida 4, solicitando apoios para ações 

e eventos de carácter competitivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos respetivos pedidos e 

reconhecendo a importância destas ações/iniciativas no desenvolvimento dos projetos das 

Associações/Clubes, na melhoria das diversas modalidades, na promoção de hábitos da vida saudável 

e na projeção da cidade de Viana do Castelo, proponho a atribuição dos apoios abaixo indicados:· 

eventos a realizar, bem como, de participação em provas desportivas no estrangeiro. 

ASSOCIAÇÃO/CLUBE ATIVIDADE APOIO i Compromiss~I i(PAM 2007/A/35) 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_i?~_~u--~------~-··--_~R-o-ta-~--a--~---m~p-_r_e_i-a~--·-_--_-_-_-_--_--_-_-_--~~---~~~------~---~~·-_ -2.-oo-o;l€j-----·693··=--

A_s_so_c_ia_çã_o_D_e_sp_o_rt_iv_a_sa_r_ro_s_e1_as _ __ _, __ 11_T_or_n_ei_o_1n_te_r_na_c_io_n_a1 F_ut_e_bo __ 1_1n_fa_n_ti_I ----------·- ___ 1._2~0·~-~·---69_4 ___ _ 

Junta Freguesia Castelo Neiva Prova do Triângulo 250,00€ 695 

Surf Clube Viana Castelo 3! Etapa Circuito Nacional Bodyboard Esperanças 8.000,00€ 696 ·------------... -... --- --·· --- ----·- ------------------ ----·- - ------ --------- -- - ---
Judo Clube Viana do Castelo Estágio Internacional Viana do Castelo 320,00€ 697 

Centro Desportivo e Cultural de Outeiro 5!! Grande Prémio Atletismo Outeiro 250,00€ 698 
!------------ --··---·--·---·--·- · f--·-·-·-·---.. ·----·--·---- - - --··------- t--- ----+-- -

~·~---~-;;-1 
~~~~.~~~~-J-~~-~~~-~~i~~-- · ··m· ·- ComP._'.:~içõ:: Europeias_::::_~aça ~~-s ___ . _ ____ J_ 7.500,00 € 701 -~ 
Volei~~l.=1-~~=~'.~~: _ _ _ _______ ----m ·---- - __ -~~~~~~~~v.~-~-~-·=~~··-·-··-·m-·-··-·-- - - -·--· -- ----- ·--·----·--------··----j--·-·!·000,00 ( . 702 1 

Associação Cultural Desportiva Sta. Marta Corrida S. Silvestre Santa Marta Portuzelo ' 1.000,00 € 1 703 i 
---- ---···· ------- -------- ··-----1-------·----' 
Junta Freguesia Vila Franca li Resistência BTI Vila Franca 3.500,00€ i 704 j 

Escola Desportiva Viana Etapa do Circuito Europeu de Esgrima 25.000,00 € 1 706 1 
Viana Remadores do Lima -- -111 Edição Regata lnternacionâi~ndo centro cie-·M;-·--·------·- ··-t--··~~~-·· ··-~ 

(Absolutos) 20.000,00 € j 
1 

-~~-~~~-.~~~-~.~~~!_a-.~~.~an~---·---·-···-·········-·········-·-·-·- ... 1:.~~--6-:r.:.'..~=~.-~~~.~!.~.~ca (Taça d.e ~_<>-~~~·~'-~~~----·----· 6.500,00 e ! _ __!__~7--
Darque Kayak Clube __ Taça de Portugal de ~~at~~-~-~~~~_P_:~~~ Naci~~~~-_?.Q:.O~!-~_€ ' ----~---
Surf Clube Viana Candidatura Centros Alto Rendimento (comparticipação) 13.968,67 cT 709 

1 

1 Ã f 1 Compromisso I ASSOCIAÇ O ! PA S , APOIO !(PAM 20071A/3S) 
I Ã55.õ"C:i"ãÇãõsei5ti!;i<yokus5"hi;;-- - ·r--· ----·--·--: ··-:··---· ···-·-·-·-···-· -:·----·-·-··-····-·--··--·-·-·--···-- ·-·-·------·-·-·-------.-··-------···---- --
I Karaté Portugal J 3ª Copa Se1shm Kyokusshm Karaté Espanha ! 650,00 € 1 711 

l
--··----.. -·-·-.... --.. - --·----·--·-·--·-·--··-·--···---·····-·-·-····-t-···••H·-----·•H>•OH•H••--•H- OOO•OH- •H-00- 00000000 ---- --,----------·· 

Federa ão Portu uesa de Bilhar J Campeonato Europeu de ~ilhar - Vale do ~obo , . ! 2.19000€ 1 712 
L-----~- g 1 Campeona_!_<:>_~'::'~?.E.~'::'~~n1o!_~~c!_~-.~ºº'JB1l~ar) -.-~'::'.~~~~~J--··· · ·· - ·· .'. .. -.. L .... . _________ _ 

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

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

efetividade de funções. ( 1 O) RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO 



DESPORTIVA DE PERRE:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PERRE - Tendo presente o encerramento do Estádio Manuela 

Machado, para obras de Beneficiação e Requalificação, torna-se necessário apresentar alternativas 

aos clubes utilizadores daquele equipamento desportivo, no sentido de se assegurar a continuidade 

da sua atividade até ao final da época. O Grupo Desportivo da Meadela, com atividade em vários 

escalões de formação na modalidade de Futebol, é um dos utilizadores do referido equipamento, com 

cerca de 100 atletas a participar nas várias competições da Associação de Futebol de Viana do Castelo. 

Assim, propõe-se a renovação do protocolo com a Associação Desportiva de Perre para utilização das 

suas instalações pelo Grupo Desportivo da Meadela, no valor de 6.750,00 C (compromisso n!! 735, 

PAM 2007/A/32) com efeitos a partir de Setembro de 2015 e Maio de 2016. (a) Vítor Lemos.". A 

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

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

(11) CAO'S DA APPACDM - APOIO EXCECIONAL PARA FUNCIONAMENTO:-

Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - CAO'S DO CABEDELO DA APPACDM - APOIO EXCECIONAL PARA 

FUNCIONAMENTO - Como é do conhecimento geral, a Segurança Social determinou a cessação dos 

acordos de cooperação com a APPACDM relativos aos CAO's 1e2 do Cabedelo, no passado dia 29 de 

Julho. Esta instituição instaurou, entretanto, duas providências cautelares para suspensão de tais 

decisões, continuando a manter as respostas sociais em funcionamento, facto que, sem o apoio da 

Segurança Social, representa custos bastantes elevados. Assim, tendo em consideração quer a 

imprescindibilidade desta resposta para os seus 31 utentes e respetivas famílias, quer o número de 

postos de trabalho associados e que ascendem a quinze, e dada a urgência na resolução desta 
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) 
situação, a Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou em 15 de outubro de 2015 um apoio 

financeiro extraordinário à APPACDM, correspondente ao valor mensal que era recebido da 

Segurança Social, no montante total de 57.525,36€. Mantendo-se ainda pendente a resolução 

definitiva deste problema, proponho a prorrogação deste apoio mensal de 15.256,34€ durante o 1.2 

trimestre deste ano, perfazendo o total de 45. 769,02€. Compromisso Financeiro n.2 2016/755. 

Cumpra-se o disposto no artigo 198.2, n.2 3 da Lei n.2 110/2009 de 16 de Setembro. (a) Ana 

Margarida Silva.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

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

efetividade de funções. (12) PROJETOS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA -

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PERMANENTE:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - Projetos de 

Intervenção Comunitária - Constituição de Fundo Permanente - Enquadramento 

- O reforço da intervenção da autarquia na área da ação social, veio promover uma 

planificação estratégica da intervenção, sem esquecer os princípios gerais e de 

funcionamento, que norteiam toda a atuação do município. Tendo sido definidos como 

principais objetivos, a promoção da inclusão dos indivíduos e respetivas famílias, 

operacionalizada através de várias respostas de âmbito social, entendeu-se implementar, em 

articulação estreita com Juntas de Freguesia, ações que respondessem a necessidades 

identificadas. A fundamentação da intervenção baseou-se na análise do Diagnóstico Social do 

concelho, na auscultação das referidas Juntas de Freguesia, bem como de outras entidades 

parceiras, no âmbito das Comissões Sociais lnterfreguesias. A área geográfica definida para a 

implementação dos Projetos de Intervenção Comunitária, nas freguesias de Alvarães e 



Areosa, na união de freguesias de Nogueira, Vilar de Murteda e Meixedo e união de freguesias 

de Geraz do lima e Deão, surgiu como prioritária, considerando as problemáticas sociais 

existentes, identificadas por entidades públicas e privadas, com intervenção local. Nas 

freguesias de Areosa e Alvarães, apesar da existência de equipamentos sociais, a resposta é 

insuficiente e nem sempre se adequa às necessidades sentidas pela população, considerando 

os desafios múltiplos com que, as famílias, são confrontadas. As uniões de freguesias, acima 

identificadas, não possuem estruturas de apoio à comunidade, caracterizadas pelo 

isolamento e marcadamente rurais, sendo urgente uma intervenção concertada. Para se 

poder dar continuidade às atividades propõe-se a criação de um fundo permanente valor de 

1.500,00€, à responsabilidade da Chefe da Divisão da Ação Social, Dr.ª Cláudia Magalhães. (a) 

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

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

efetividade de funções. ( 13) CORSO CARNAVALESCO - ALTERAÇÕES À 

POSTURA DE TRÂNSITO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - Corso Carnavalesco - Condicionamentos do 

Trânsito - Para a realização do tradicional Corso Carnavalesco, que decorrerá no próximo dia 7 de 

fevereiro de 2016, torna-se necessário proceder a alterações da Postura de Trânsito e do Regulamento 

de Estacionamento de Veículos. No sentido de se manterem os itinerários livres de circulação e de 

estacionamento, em colaboração com a PSP, as alterações a introduzir, ao abrigo do Artigo 6.º da Postura 

de Trânsito de Viana do Castelo, são as seguintes:- Dia 7 de Fevereiro - Domingo - Estacionamento 

proibido a partir das 07.00 horas e até o final do Corso Carnavalesco no seu itinerário: Rotunda do 

Pescador, Avenida Campo do Castelo (faixa poente), Alameda João Alves Cerqueira (faixa sul), Praça da 
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Liberdade, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Avenida Conde da Carreira, Passeio Mordomas 

da Romaria, Rua Nova de Santana, Praça 12 de Maio, Rua de Aveiro, Avenida D. Afonso Ili, Praça O. Afonso 

Ili, Rua Abel Viana, Alameda 5 de Outubro (faixa norte). Trânsito Condicionado:- A partir das 13.00 horas 

da Rotunda do Monumento ao Pescador à Praça do Eixo Atlântico; Trânsito Proibido: No itinerário do 

corso: a partir das 14.00 horas, podendo ser antecipado; Transportes Públicos Coletivos Durante o dia 7 

de fevereiro as transportadoras devem evitar a circulação no Centro Histórico, fazendo as chegadas e 

partidas no Interface dos Transportes. (a) Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

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

totalidade de membros em efetividade de funções. ( 14) CONCESSÃO TRANSPORTES 

URBANOS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INÍCIO DA CONCESSÃO:- Presente 

o ofício nº TR-14/2016, datado de 15 de janeiro findo, vem o concessionário do serviço 

público de transportes coletivos de passageiros Transcunha, Transportes Rodoviários de 

Viana, Lda., solicitar uma prorrogação por mais 30 dias do início da nova concessão de 

transportes públicos atendendo a que ainda não dispõe da totalidade das viaturas, que 

serão colocadas ao serviço da concessão. Nos termos da escritura de concessão do 

serviço público de transportes coletivos de passageiros da área urbana e freguesias 

limítrofes, clausula segunda, o concessionário dará início à exploração do serviço 

público dentro o prazo de 120 idas, contados seguidos, a contar da data da assinatura da 

escritura (22 de setembro de 2015). Se não for dado início à execução no prazo indicado, 

sem motivo considerado válido pela autarquia, será o contrato rescindido sem direito a 

qualquer indemnização, ficando perdido a favor do município o montante da caução 

prestada. Pelo Diretor de Departamento de Obras Públicas e Conservação foi prestada a 



seguinte informação:- "Face no exposto no requerimento, considera-se que n fnltn de entrega de 

duns viaturas por fnlta de produçiio do fabricante, é um atributo que o concessionário niio domina, 

pelo que sou da opiniiio que a prorrognçiio de prazo solicitada possa ser concedida. (a) Nuno 

Pinto.". Face ao atrás exposto, a Câmara Municipal considera válido o motivo 

apresentado pelo concessionário, pelo que, nos termos das cláusulas contratuais 

subscritas pelas partes no dia 22 de setembro de 2015, o pedido de prorrogação do prazo 

por mais 30 dias encontra-se em condições formais de ser atendido. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de 

funções. ( 15) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ABRIGO DO 

ACORDO QUADRO COM A CIM ALTO MINHO - DELIBERAÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO:- Presente o processo indicado em título do qual consta o relatório 

final que seguidamente se transcreve:- "RELATÓRIO FINAL- (Processo n2 778/15) 

- No dia dezanove de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, pelas 9H30, reuniu na Câmara Municipal 

o júri do procedimento referente ao "Convite aos Co-Contratantes do Acordo Quadro Referente ao 

Serviço de Fornecimento de Eletricidade" (processo n2 778/15), composto pelo Eng. Nuno Pinto, Eng. 

António Barros e Ora. Hirondina Machado, tendo como finalidade a elaboração do relatório final. Após 

decorrido o prazo de audiência prévia e porque nenhum concorrente se pronunciou relativamente ao 

relatório preliminar, o júri deliberou por unanimidade manter o teor e as conclusões do relatório 

preliminar, apenas com a alteração do valor do somatório dos 3 lotes, onde foi detetado um erro de 

1 cêntimo, agora corrigido. Os concorrentes que apresentaram propostas foram os seguintes:-
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Nome ou designação social do 
Preço da Data e Hora de entrega da proposta 
proposta (timestamp da ent idade certificadora -

concorrente 
(em euros) TSU - Camerfirma) 

EDP Comercial - Comercialização 
1.825.344,21 € 28/12/2015 15:24:36 

LOTE 1 de Energia, S.A. 
GALP POWER, S.A. 2.120.098,12 € 28/12/2015 16:37:48 
EDP Comercial - Comercialização 

287.953,02 € 28/12/2015 15:24:36 
LOTE2 de Energia, S.A. 

GALP POWER, S.A. 289.396,42 € 28/12/2015 16:37:48 
EDP Comercial - Comercialização 

149.002,86 € 28/12/2015 15:24:36 
LOTE3 de Energia, S.A. 

GALP POWER, S.A. 149.798,59 € 28/ 12/2015 16:37:48 

Em relação ao prazo limite de entrega das propostas (28 de dezembro de 2015, até as 17HOO), todas 

os concorrentes entregaram a sua proposta dentro do prazo definido. O júri decidiu excluir o 

concorrente GALP Power, S.A. para o Lote 1, em virtude de ter ultrapassado o valor base, de acordo 

com a alínea d) do n. 2 do Artº. 70 do CCP. Em relação às restantes propostas apresentadas pelos 

concorrentes, o júri deliberou aceitar as mesmas devido a não existirem motivos de exclusão. 

Aplicando o critério do mais baixo preço por Lote, o júri propõe que se adjudique os 3 Lotes indicados 

ao concorrente EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A., o "Convite aos Co-Contratantes do 

Acordo Quadro Referente ao Serviço de Fornecimento de Eletricidade" pelo preço total de 

2.262.300,09 € (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil e trezentos euros e nove cêntimos) 

relativamente aos 3 lotes, ao qual acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor. 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, o júri deu por 

encerrada a reunião.". A Câmara Municipal, aprova todas as propostas do júri contidas no 

relatório final atrás transcrito e adjudica ao concorrente EDP Comercial -

Comercialização de Energia, S.A. nos seguintes termos: Q O serviço de fornecimento de 

eletricidade em Baixa Tensão Normal pelo valor global do lote 1, 1 825 344,21 €(um 

milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro euros e vinte e um 

cêntimos), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor; Q 

O serviço de fornecimento de eletricidade em Baixa Tensão Especial pelo valor global do 



lote 2, 287 953,02 €(duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três euros e 

dois cêntimos), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em 

vigor; Q O serviço de fornecimento de eletricidade em Média Tensão pelo valor global 

do lote 3, 149 002,86 €(cento e quarenta e nove mil, dois euros e oitenta e seis cêntimos), 

ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. O valor total 

do contrato é de 2 262 300,09 €(dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil e trezentos 

euros e nove cêntimos), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal 

em vigor. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade 

de membros em efetividade de funções. (16) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A 

Câmara Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal 

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

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A presente proposta de alteração 

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

entre rubricas correntes, com maior expressão na despesa resultante do apoio logístico 

à atividade escolar. 
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02 CAMARA MUNICIPAL 

0201 PRESIDtNCIA 

02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS 

0201 AQUISIÇÃO OE BENS 

020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 100,00 1,000,00 0,00 U00,00 
0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 

020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 26,000,00 65,000,00 0,00 91,000,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 80.000,00 15.000,00 º·ºº 95.000,00 
020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 400.000,00 0,00 150.000,00 250.000,00 
04 TRANSFER!NCIAS CORRENTES 

0405 ADMINIStRAÇÃO LOCAL 

040501 CONTINENTE 

04050108 OUTROS 355.545,00 2.000,00 0,00 357.545,00 
05 SueslD1os 

0501 SoclEDADES E QuASE-SoclEDAOES NÃO FINANCEIRAS 

050103 PRIVADAS 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 
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020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 110.000,00 40.600,00 0,00 150.600,00 
0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA E QUAUOAOE OE VIDA 

02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS 

0201 AQUISIÇÃO DE BENS 

020118 l.JVROS E DOCUMENTAÇÃO ncNICA 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00 
020121 OUTROS BENS 199.000,00 0,00 10.000,00 189.000,00 
0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 

020208 locAÇÃO OE OUTROS BENS 165.000,00 5.000,00 º·ºº 170.000,00 
020210 TRANSPORTES 

02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1.000.000,00 0,00 83.700,00 916.300,00 
02021009 OUTROS 100.500,00 15.000,00 0,00 115.500,00 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 253.500,00 15.000,00 0,00 268.500,00 
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 
020217 PUBLICIDADE 191.931,82 0,00 16.900,00 175.031,82 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 467.888,00 227.000,00 0,00 694.888,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1.546.650,00 44.500,00 0,00 1.591.150,00 
04 TRANSfER~NCIAS CORRENTES 

0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

040701 INSIDUIÇÕESSEM FINS LUCRATIVOS 

04070102 FINS DESPORTIVOS 764.687,50 65.000,00 0,00 829.687,50 
07 AQUISIÇÃO OE BENS OE CAPITAL 

0701 INVESTIMENTOS 

070103 EOIFlaos 

07010302 INSTALAÇÕES 0ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

0701030209 OUTROS 614.579,25 0,00 20.000,00 594.579,25 
0703 BENS DE OoMINIO PÚBLICO 

070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 

07030313 OUTROS 58.079,00 20.000,00 0,00 78.079,00 
0204 0EPARTAMENT00ROENAMENTO 00 TERRITÓRIO E AMBIENTE 

02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 

020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 45.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 
0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO 

02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 

020201 ENCARGOS OE INSTALAÇÕES 

02020101 ELETRICIDADE 3.100.000,00 0,00 250.000,00 2.850.000,00 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00 

9.579.460,57 560.600,00 560.600,00 9.579.460,57 
540.600,00 540.600,00 

20.000,00 20.000,00 

Esta deliberação foi tomada por maior 

ia com os votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana 

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos contra dos Vereadores 

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

Figueiredo. (17) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- o Presidente da Camara 

informou que não havia quaisquer despachos que devessem ser submetidos a 

ratificação. (18) 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 

facto de o piso de alguns locais da cidade estarem perigosos, tendo-se registado 



acidentes com consequências graves, nomeadamente no viaduto pedonal do Carmo 

onde o piso é escorregadio e o passadiço junto à Marina que apresenta o piso em mau 

estado e escorregadio. O Presidente informou que iria averiguar o estado daqueles 

espaços para serem tomadas as providências necessárias. PIRES VIANA - Felicitou a 

Câmara pelas comemorações dos 18 anos da chegada do Navio Gil Eannes a Viana do 

Castelo e pelo documentário projetado no Teatro Municipal Sá de Miranda. Apenas 

referiu que o documentário deveria centrar-se mais na história da pesca do bacalhau 

de Viana do Castelo. Perguntou também sobre o ponto da situação do CAO do 

Cabedelo. O Presidente agradeceu as felicitações e esclareceu que o documentário 

"Nos Mares da Memória" não era especificamente sobre Viana do Castelo mas que 

brevemente se iria produzir um sobre a nossa história. Quanto aos CAO's deu nota 

que o MESS está a analisar o assunto e que espera brevemente um bom desfecho para 

este processo. DIANA BRANDÃO - informou que estava a intervir em nome de seu pai, 

Manuel Brandão, titular de um processo de obras na Rua das Trincheiras/Rua da 

Bandeira, alegando que tinha adquirido aquele imóvel, tendo obtido o licenciamento 

para uma determinada intervenção, mas que agora o Município estava a solicitar 

alterações ao projeto aprovado e que há mais de dois meses que não obtinham 

resposta do Sr. Vereador Luis Nobre, pelo que solicitava uma reunião urgente com o 

mesmo, tendo na ocasião feito a entrega de uma carta ao Presidente da Câmara sobre 

este assunto. O Vereador Luis Nobre esclareceu que esta situação estava 

perfeitamente esclarecida, em reunião havida com os requerentes e a sua advogada, 

tendo sido acordada a alteração ao projeto para se poder corrigir o traçado da Quelha 
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das Trincheiras, assumindo o Município os custos inerentes. A Sra. informou que 

ainda não tinha sido possível submeter a proposta do projetista devido a um problema 

na plataforma eletrónica e que os pais continuavam à espera de uma resposta, tendo 

dito o Vereador que uma coisa era a submissão ma plataforma outra as alterações do 

projeto, podendo o técnico começar desde já a trabalhar nas mesmas. O Sr Presidente 

sugeriu que os requerentes reunissem com o Vereador Luís Nobre para melhor 

esclarecimento da situação, o que aconteceu no final da reunião de Câmara. JOÃO 

CAMBÃO - Interveio em representação da firma Rites, tendo questionado qual o ponto 

da situação relativamente a um requerimento apresentado já há um ano sobre o 

pedido de isenção do IMI relativa ao Parque de Estacionamento 1° de Maio, uma vez 

que não sua opinião, este já devia ter sido enviado para a Assembleia Municipal. O 

Presidente esclareceu que, efetivamente, o requerimento já deveria ter sido 

respondido, mas que a Câmara Municipal não iria propor esta isenção à Assembleia 

Municipal, porque apesar dos incentivos camarários nesta matéria, a isenção de IMI 

referente a parques de estacionamento não eram considerados de interesse público 

municipal e que a concessão das isenções de IMI embora fossem da competência da 

Assembleia Municipal careciam sempre de uma proposta favorável do Executivo 

Municipal. ( 19) 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 presente a totalidade de 



membros em efetividade de funções. 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. 
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