
ACTAN°12 1G 
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

25 DE MAIO DE 2016:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e cinco dias do mês de Maio 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 

a Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Hirondina Machado. E, 

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

aberta a reunião pelas dezoito 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 d e 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 PRFSIDENTE DA CÂMARA- 1 - INFORMAÇÃO:· Pelo Presidente 

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

"INFORMAÇÃO - No dia 13 de maio, o Presidente da Câmara participou na sessão solene 

comemorativa do 44.2 aniversário da APPACDM de Viana do Castelo, com a presença do Ministro do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Secretária de Estado da Inclusão. O Presidente 

acompanhou a visita do Ministro e a Secretária de Estado aos CAO' s do Cabedelo e a Secretária de 



Estado na inauguração do Parque Desportivo e de Lazer no Centro de Educação e Formação 

Profissional da Areosa, uma empreitada apoiada pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal de 

Viana do Castelo. Também, no dia 13 de Maio foi celebrado o Dia do IPVC no Auditório Lima de 

Carvalho e apresentada a Câmara de Comércio e Indústria Portugal Sudão (CCIPS), com sede em viana 

do Castelo, tendo a Assembleia Geral da Câmara do Comércio e Indústria Portugal -Sudão aprovado a 

integração do Municfpio de Viana do Castelo como membro honorário desta estrutura. No 14 de maio, 

a Câmara Municipal apresentou no centro escolar de Perre o programa de musealização do Castro de 

Vieitos, que foi encontrado durante a construção da A28 e da A27. Este projeto que ficará sedeado na 

antiga Escola das Portelas resulta do trabalho do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal, da 

Universidade de Coimbra e do Museu D. Diogo de Sousa. No mesmo dia, o Executivo Camarário 

inaugurou um conjunto de empreitadas de obras de saneamento e pavimentação de diversos 

arruamentos na freguesia de S. Romão de Neiva. No 15 de maio, procedeu-se à Bênção da carrinha 

para transporte escolar entregue pelo município à Junta de Freguesia de Carreço e o Presidente da 

Câmara participou na Sessão Solenes das comemorações dos 135 anos da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo em que informou da intenção de oferecer uma 

ambulância. Nos dias 14 e 15 de maio, decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo, a final do 

campeonato nacional de trampolim, organizado pela EDV com o apoio da Câmara Municipal. No dia 

16 de maio, o Presidente da Câmara e Vereador Vítor Lemos receberam no Salão Nobre da Câmara 

Municipal ontem vinte campeões da época 2014/2015 em cinco modalidades distintas, e sete atletas 

internacionais, da Escola Desportiva de Viana que alcançaram "resultados excecionais", 

designadamente no BTI, trail, ginástica, esgrima e natação. No dia 17 de Maio, o Presidente da 

Câmara Municipal inaugurou, com a presença do Ministro da Economia as novas instalações da 

Associação Empresarial de Viana do Castelo e da Incubadora Criativa do Alto Minho. Do programa da 

visita do Ministro da Economia fez ainda parte a visita a duas empresas e empresários do concelho e 

uma reunião com associações de empresários e com os autarcas do Alto Minho. De 18 a 22 de Maio , 
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decorreu o evento "Viana Florida, organizado pela Câmara Municipal, que incluirá uma Feira das Flores, 

Exposições, Ateliês, Workshops, Tertúlias, Concursos e Animação. No dia 18 de Maio, o Presidente da 

Câmara assistiu à antestreia da peça " Anjo Branco" iniciativa do projeto Comunidade do Teatro do 

Noroeste - CDV que junta quatro oficinas de teatro, dinamizadas pelos atores do elenco da companhia 

de teatro e que decorreu no navio Museu Gil Eannes. No dia 19 de maio, o Centro de Mar de Viana 

do Castelo no Navio Gil Eannes, apresentou duas publicações o " Diário de Bordo" e "Memórias da 

Pesca do Bacalhau em Viana do Castelo", iniciando o conjunto de iniciativas que visam assinalar o Dia 

Europeu do Mar, que se celebra a 20 de maio. Estas iniciativas integram-se no programa "UM MAR 

DE OPORTUNIDADES", que pretende colocar à disposição do público em geral, inúmeras atividades 

para a família no âmbito da temática do mar. No dia 20 de maio, o Presidente da Câmara Municipal 

entregou, numa sessão solene no Salão Nobre, o título honorífico de Cidadão de Honra atribuído a 20 

de janeiro por ocasião do Dia da Cidade a Carlos Reis, nascido em Viana do Castelo e o primeiro eleito 

luso em França. Neste dia, o Presidente esteve presente na Sessão de Abertura das XXII Jornadas do 

GAF no auditório Lima de Carvalho e realizou-se no concelho uma etapa do Rally de Portugal. No dia 

21 de Maio a Câmara Municipal de Viana do Castelo e de Esposende promoveram um passeio em 

parte do Caminho Português da Costa, entre o Albergue das Marinhas (Esposende) e o Hospital Velho, 

em Viana do Castelo, com paragem na Igreja de Santiago, em Castelo de Neiva, onde está o mais 

antigo testemunho dos Caminhos de Santiago. Neste dia, o Presidente da Câmara esteve presente na 

Sessão da Bênção da carrinha para transporte escolar entregue pelo município à União de Freguesias 

de Cardielos e Serreleis. No dia 22 de Maio, o Presidente da Câmara esteve presente na Sessão da 

Bênção da carrinha para transporte escolar entregue pelo município à União de Freguesias de 

Mazarefes e Vila Fria. No dia 23 de Maio foram assinados os contratos para a instalação em Viana do 

Castelo com as empresas Eurostyle e Saertex. Também no dia 23, o Presidente da Câmara na sua 

qualidade de presidente da Fundação Gil Eannes participou no painel sobre Património e Turismo, no 

Congresso Internacional sobre Construção Naval, arte, técnica e património, que decorreu no Teatro 



Municipal de Vila do Conde, com uma intervenção sobre "Construção Naval em Viana do Castelo - Um 

Património a Valorizar'' e esteve presente na abertura da exposição promovida pela Sociedade 

Portuguesa de Medicina Interna no navio Museu Gil Eannes. (a) José Maria Costa.". 2. VOTO DE 

PESAR:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada o voto de pesar que seguidamente 

se transcreve:- "Voto de Pesar pelo Falecimento do Dr. António Dionísio Marques· No passado 

dia 13 de Maio de 2016, faleceu o Dr. António Dionfsio Marques. Natural e residente em Caminha, o 

Dr. Dionísio Marques partilhou a seu percurso profissional entre Viana do Castelo e Caminha. Como 

advogado exerceu a sua atividade profissional no concelho de Caminha. Também, foi vereador da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo no mandato de 76/79, onde foi responsável pelos Pelouros da 

Cultura e Desporto. Em 1979, foi eleito deputado à Assembleia da República, cargo ao qual renunciou 

para regressar ao exercício da advocacia, tendo sido Consultor Jurídico da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo até 1984. Manteve-se no exercício da advocacia até à data da sua morte. Pelo seu percurso 

de vida e dedicação à causa pública, a Câmara Municipal de Viana do Castelo vem expressar o seu 

pesar e a sua grande consternação pelo falecimento do Dr. Dionísio Marques, expressando toda a sua 

solidariedade a transmitir à sua Família. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou 

aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 3. VOTO DE 

PESAR:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada o voto de pesar que seguidamente 

se transcreve:- "Voto de Pesar pelo Falecimento do Vasco Afonso Branco - No passado dia 24 

de Maio de 2016, faleceu o Sr. Vasco Afonso Branco. Residente em Vila Fria, onde nasceu em 1953, 

partilhou a seu percurso profissional entre França e Viana do Castelo. A par da vida profissional, 

exerceu as funções de tesoureiro na Junta de freguesia de Vila Fria no mandato de 2009 a 2013, e de 

secretário da Junta da União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria, no mandato 2013 a 2017, cargo 

que ocupava aquando da sua morte. Pelo sua dedicação à causa pública no exercício da funções 
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autárquicas, a Câmara Municipal de Viana do Castelo vem expressar o seu pesar e a sua grande 

consternação pelo falecimento do Sr. Vasco Afonso Branco, expressando toda a sua solidariedade a 

transmitir à sua Família. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 4. VOTO DE LOUVOR:-

Pelo Presidente da Câmara foi apresentada o voto de louvor que seguidamente se 

transcreve:- "VOTO DE LOUVOR - A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana 

do Castelo celebrou no passado dia 15 de Maio o seu 135º aniversário. Criada na sequência do grande 

incêndio ocorrido em Viana do Castelo, em 1881, num armazém de enxofre que exigiu a intervenção 

de todos para o seu combate, esta Associação Humanitária tem tido, ao longo dos seus 135 anos de 

existência, um trabalho muito meritório, fruto da dedicação, empenho, sacrifício da sua Corporação 

e dos seu Dirigentes, respeitando sempre o lema "Vida por Vida". Hoje, é, também, uma entidade 

reconhecida, tendo obtido a Certificação de Qualidade no que toca a Transporte de Doentes urgentes, 

emergentes e não urgentes, por via terrestre. Como reconhecimento dos seus serviços prestados à 

causa humanitária e total dedicação dos seus voluntários à causa pública, venho propor que seja 

aprovado um público louvor à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo 

pela passagem do seu 135º Aniversário. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou 

aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 5. 

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

seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO- CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

PORTUGAL - SUDÃO - No passado dia 13 de Maio, foi apresentada a Câmara de Comércio e 

Indústria Portugal Sudão (CCIPS), com sede em viana do Castelo. Esta nova entidade, presidida por 



Miguel Dominguez, presidente do grupo Neiva Gest, sendo vice-presidente Suliman Abdelmagid, 

administrador do ASM Group, um dos principais grupos económicos do Sudão e simultaneamente 

presidente da Sudanese Portuguese Friendship & Busisess Association (SPFBA), sediada em Khartoum, 

Sudão, tem como objetivo a dinamização empresarial entre os dois países, captar investimento 

Sudanês para Viana do Castelo e ajudar as empresas vianenses na sua descoberta deste mercado. A 

Assembleia Geral da Câmara do Comércio e Indústria Portugal -Sudão aprovou a integração do 

Município de Viana do Castelo como membro honorário desta estrutura. (a) José Maria Costa.". A 

Câmara Municipal tomou conhecimento e agradeceu a integração de Viana do Castelo 

como membro honorário naquela entidade. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA 

FIGUEIREDO:· A Vereadora Ilda Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. ULSAM 

• Referiu que não viu nenhuma referência na comunicação social relativamente à 

UlSAM. O Presidente da Câmara informou que essa notícia vai sair. 2. AFIFE -

Apresentou o requerimento que seguidamente se transcreve:- "Numa visita recente a Afife 

pude ouvir os lamentos de moradores seja relativamente à falta de rede de saneamento sejas 

quanto às obras na praia. Eu própria pude constatar que a praia continua sem acessos para 

pessoas com deficiência e idosos e sem sanitários. Por outro lado, os materiais utilizados e a 

obra desadequada à zona, incluindo parque de estacionamento, os chuveiros e os suportes 

das bicicletas encontram-se já com uma degradação acentuada. Quanto aos postes elétricos 

novos, os moradores referem que não funcionam. Só há luz nos antigos. Ao abrigo da 

legislação em vigor, solicito as seguintes informações: - Para quando a revisão da obra que 

danificou o que poderia ser a bela praia de Afife? - Para quando a conclusão da construção 

da rede de saneamento? (a) lida Figueiredo.". O Presidente da Câmara informou que a 

época balnear ainda não abriu e que a praia terá todas as condições quando a época 
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balnear começar. O Presidente referiu ainda que a praia não foi estragada, foram 

retiradas instalações ilegais que existiam em cima de uma duna primária, a praia foi 

limpa, recuperada e valorizada. 3. DARQUE - Informou que vai enviar algumas 

propostas escritas relativas á recuperação do património na praia do Cabedelo. 4. 

PARQUE EMPRESARIAL DE LANHESES - Referiu que fez uma proposta atempadamente 

no sentido de que se fizesse uma monitorização do estado do ar na zona industrial de 

Lanheses, uma vez que existem queixas de moradores. Solicitou que lhe fosse prestada 

informação sobre essa monitorização. S. TRABALHO PRECÁRIO - Solicitou informação 

sobre os trabalhadores das empresas de trabalho temporário, questionado ainda sobre 

as candidaturas ao IEFP, tendo apresentado o documento que seguidamente se 

transcreve:- "Tendo em conta que a questão que coloquei sobre o trabalho precário 

existente na CM e nos SMSBVC não se encontra refletida no Balanço Social, dado que neste 

não consta o número de trabalhadores contratados a empresas de trabalho temporário, que 

exercem funções em vários serviços da Camara, designadamente em parques desportivos 

(piscina Atlântico/Monserrate), e no Horto Municipal, em escolas, na sede e apoio 

administrativo aos Bombeiros. Ao abrigo da legislação em vigor, solicito as seguintes 

informações: - Número de trabalhadores, por serviço, contratados a empresas de trabalho 

temporário pela Camara Municipal, com indicação do respetivo período de tempo de 

contratação. - Informação similar dos SMSBVC. (a) lida Figueiredo.". 6. ESPETÁCULO ANJO 

BRANCO - Referiu que na sua opinião é um grande exemplo do trabalho e das nossas 

tradições (cidade/região/mar) e conseguiram uma representação espantosa, propondo 

que fosse atribuído um voto de louvor. O Presidente da Câmara informou que o 



espetáculo é fruto de um desafio feito pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor a todos quantos levam a cabo 

aquele espetáculo. INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:· O 

Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:-1. PARAGEM AUTOCARRO 

DEÃO • Questionou sobre o que se passa com a paragem de autocarro em Deão. 2. 

MOÇÃO DAS PORTAGENS - Disse que quer conhecer a Moção das Portagens. 3. 

CÂMARA DO COMERCIO - Congratulou-se pela Integração de Viana do Castelo na 

Câmara do Comercio. 4. APROVAÇÃO DA ACT AS - Quer saber o que se passa com as 

actas de Março que não estão no site. 5. UF GERAZ DO LIMA - Questionou sobre o que se 

passa com a intervenção da autarquia no território da União de Freguesias de Geraz do 

Lima e Deão, uma vez que o assunto mereceu noticias na imprensa. O Presidente da 

Câmara informou que a questão prende-se com um projeto de licenciamento para o qual 

a Junta de Freguesia não foi consultada, mas o acto do qual existe queixa foram 

praticados pela administração central e não pela autarquia. 5. CHAFÉ - POSTURA DE 

TRÂNSITO - Referiu que aos empresários da praia da Amorosa (Avenida da Praia) 

chegou a informação e que a postura de trânsito iria ser alterada com dificuldades de 

trânsito. O Presidente da Câmara informou que a intervenção de requalificação era mais 

abrangente mas o projeto teve que ser alterado por dificuldades de financiamento. Irá 

ver a situação do trânsito. 6. ATRIBUIÇÃO DE CARRINHAS PARA CINCO FREGUESIAS -

Tomou conhecimento da atribuição à freguesia de Cardielos na própria freguesia 

gostando de ter conhecimento destes factos pela própria autarquia. 7. OBRAS DO HOTEL 

DE CABEDELO - Questionou sobre para quem revertem os recursos naturais mais 
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propriamente areia e madeiras extraídos do local em consequência das obras. O 

Vereador Luis Nobre informou que os recursos terão como o destino a Junta de 

Freguesia de Darque. INTERVENÇÃO DO VEREADOR MARQUFS FRANCO:- O 

Vereador Marques Franco questionou se o Cais de Gaia tem divida à autarquia. O 

Presidente da Câmara informou que não existe dívidas daquela entidade ao Município. 

INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA MARQUFS:-A Vereadora Helena Marques 

abordou os seguintes assuntos:- 1. OBRAS CEMITÉRIO DARQUE • Solicita, se possível, a 

colocação de uma planta que informe as pessoas do que vai acontecer naquela área. O 

Presidente da Câmara informou que o assunto está a ser tratado. 2. HOTEL DO 

CABEDELO • Questiona se existe algum controle na questão ambiental no decurso da 

obra. 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 Câmara Municipal deliberou remeter a aprovação d~ste 

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

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

(02) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS E UNIÕES DE 

FREGUESIA:- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA-APOIOSÀSJUNTASE UNIÕES DE FREGUESIA - Nos termos da Lei nº 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 Munidpio 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 t ransferir 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 da Obra Nº 
(euros) !Compromisso 

UF Vila Fria e 20.000 Requalificação Centro Cívico 2ª Fase 2558 
Mazarefes 15.000 Cantina Social - Edificio Sede JF Mazarefes- Iª Fase 2559 

8.900 Largo Tílias, Acessos e Infraestruturas Pluviais e 2560 
JF Afife Pavimentação 

5.000 Passeio Frente ao Centro Social e Paroquial 2561 
JF Chafé 12.500 Construção de 3 abrigos de passageiros 2563 
JF Vila Franca 25.500 Alargamentos e consolidação caminhos figueiredo e 2564 

cruzeiro velho- lª Fase 
JF Alvarães 25.000 Aquisição Trator 2565 
JF Vila Nova Anha 2.287 Vedação Complexo Desportivo Anha 2566 

t5.000 Rua Madorra - Deão 2567 
UF Geraz Lima 10.000 Lugar Ventoso - Aguas Pluviais 2568 

10.000 EM junto Cemitério Sta Maria Geraz Lima 2569 
Total 149.187 

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

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

efetividade de funções. AUSENCIA DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste 

ponto ausentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (03) MINUTA DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO (SUBSTITUIÇÃO PAEL) - APROVAÇÃO:- Pelo Presidente da 

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

Entre o MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO, adiante também designado por MUNICÍPIO, 

pessoa colectiva de base territorial nº 506037258, representado pelo(a) seu(ua) Presidente, 

e 

a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., adiante também designada por CAIXA ou CGD, 

sociedade anónima, com sede em Lisboa na Avenida João XXI, 63, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de pessoa coletiva nº 
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500960046, com o capital social de 5.900.000.000,00 Euros, representada por 2 ol2 
da Direção de Banca Institucional, 

em ambos os casos identificados junto das respetivas assinaturas, 

É CELEBRADO O PRESENTE CONTRATO, COM A REFERÊNCIA 9015/008446/291 , O 

QUAL SE REGERÁ PELAS SEGUINTES: 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

1. NATUREZA DO EMPRÉSTIMO - Mútuo. 

2. MONTANTE GLOBAL DO EMPRÉSTIMO-Até€ 2. 128.638,05 (dois milhões cento e vinte 

e oito mil, seiscentos e trinta e oito euros e cinco cêntimos). 

3. FINALIDADE - Liquidar antecipadamente o empréstimo contratado na Direção-Geral do 

Tesouro (PAEL). 

4. PRAZO GLOBAL - Até 15/1112026, a contar da data da perfeição do contrato. 

5. UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS: Os fundos são entregues, na data da perfeição do contrato, 

por crédito na conta de depósito à ordem adiante indicada. 

6. TAXA DE JURO: 

6. 1. O capital em dívida vence juros a uma taxa variável correspondente à média aritmética 

simples das taxas EURIBOR a 12 meses, apurada com referência ao mês 

imediatamente anterior ao do início de cada período de contagem de juros (média 

essa designada por indexante), arredondada para a milésima de ponto percentual 

mais próxima, segundo a seguinte convenção: (i) quando a 4.ª casa decimal for igual 

ou superior a cinco, o arredondamento será feito por excesso; (ii) quando a 4.ª casa 

decimal for inferior a cinco, o arredondamento será feito por defeito, e acrescida de 

um "spread" de 1, 17%, sendo o valor do indexante de -0,01 %, donde resulta, na data 

da feitura do contrato, a taxa de juro nominal de 1, 16% ao ano. 

6.2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se a taxa EURIBOR na base 

de cálculo atual 365 dias divulgada pela REUTERS, página EURIBOR365. 

6.3. Caso a taxa EURIBOR não seja divulgada, aplicar-se-á em sua substituição, 

igualmente convertida para a base de 360/465 dias, a taxa EUROLIBOR para o 

mesmo prazo ou, na falta de divulgação desta, a taxa resultante da média das taxas 

oferecidas no mercado monetário do EURO às 11 horas de Bruxelas, para o mesmo 



prazo, por quatro bancos escolhidos pela CGD de entre o painel de bancos 

contribuidores da EURIBOR. 

7. TAE: A taxa anual efetiva (TAE), calculada nos termos do Decreto-Lei n.0 220/94, de 23 

de Agosto, na data da feitura do contrato, é de 1, 163%. Posteriormente, a TAE será 

calculada com base na fórmula constante do anexo 2 do Decreto-Lei n.0 220/94, por não 

ser possivel fixá-la antecipadamente. 

8. PAGAMENTO DE JUROS E REEMBOLSO DO CAPITAL 

8.1 . O empréstimo será reembolsado em prestações semestrais, de capital e juros, 

sucessivas e iguais, vencendo-se a primeira no correspondente dia do semestre 

seguinte ao da data da perfeição deste contrato e as restantes em igual dia dos meses 

semestres. 

8.2. Entende-se, em todo o caso, para efeitos deste contrato, por período de contagem de 

juros o semestre, iniciando-se o primeiro período na data da perfeição do contrato. 

8.3. Caso a data da perfeição do contrato ocorra num dos últimos cinco dias do mês que 

estiver em curso, as prestações de juros e de capital só serão pagas no terceiro dia 

útil do mês seguinte relativamente à data em que as mesmas seriam exigiveis de 

acordo com os números anteriores, vencendo-se juros até à data do pagamento. 

9. REEMBOLSO ANTECIPADO - Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de 

parte do capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem 

então em curso, não havendo qualquer tipo de penalização para o Município, desde que 

o reembolso ocorra no final de um período de contagem de juros e mediante pré-aviso de 

30 dias. 

10. FORMA DOS PAGAMENTOS-Todos os pagamentos que forem devidos pelo Município 

nos termos do presente contrato serão efetuados por débito na conta referida na cláusula 

12. que aquele se obriga a provisionar antecipadamente com os fundos suficientes, 

ficando a Caixa autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do 

vencimento. 

11. COMISSÕES: 

11. 1- O presente contrato fica isento do pagamento de qualquer comissão, com exceção da 

prevista do número 2 infra e sem prejuízo, no entanto, do direito da CGD à cobrança 

dos custos e encargos associados à contratação do financiamento, designadamente 
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os relativos a avaliações, registos e escrituras, impostos ou taxas e out~ deQ 

similares. 

11.2- A CLIENTE obriga-se a pagar uma comissão pela recuperação de valores em dívida, 

prevista no preçário, correspondente a 4% do montante de cada prestação - capital e 

ou juros remuneratórios - vencida e não paga, com os seguintes limites, a que 

acrescem, em qualquer caso, os respetivos impostos: 

a) Limite mínimo, atualmente, de€ 12,00 (doze euros); 

b) Limite máximo (i) de, atualmente, € 150,00 (cento e cinquenta euros) ou (ii) de 

montante correspondente a 0,5% do valor da prestação de capital e ou juros 

remuneratórios vencida e não paga, desde que o valor não pago no vencimento 

exceda€ 50.000,00 (cinquenta mil euros). 

11.3- Os valores previstos nas alíneas a) e b)(i) do n.0 2 serão atualizados no início de cada 

ano civil, nos termos da lei. 

12. CONTA DE DEPÓSITO À ORDEM: A utilização e os reembolsos previstos neste contrato 

serão efetuados através da conta de depósito à ordem n.0 0852.003877.932, constituída 

em nome do MUNICIPIO, na Agência da CAIXA em Viana do Castelo. 

13. INCUMPRIMENTO: JUROS: 

13.1. Em caso de incumprimento da obrigação de pagamento de (i) capital e ou (ii) juros 

remuneratórios, a CAIXA poderá cobrar, dia a dia e por todo o período de duração do 

incumprimento, juros calculados à taxa estipulada nos termos da cláusula 6., 

acrescida de uma sobretaxa até 3% ou outra que seja legalmente admitida. 

13.2. Em caso de incumprimento da obrigação de pagamento de outras quantias, 

designadamente da comissão pela recuperação de valores em dívida, outras 

comissões, despesas e encargos, a CAIXA poderá cobrar, dia a dia e por todo o 

período de duração do incumprimento, juros calculados à taxa correspondente à taxa 

publicada na portaria aplicável nos termos do artigo 102.0 do Código Comercial, 

acrescida da sobretaxa máxima permitida pelo artigo 1146.0 do Código Civil. 

14. GARANTIA: O empréstimo é garantido nos termos gerais de direito, podendo a Caixa 

recorrer, designadamente, ao mecanismo previsto no artigo 39° da Lei 73/2013, de 03 

de setembro. 

15. OUTRAS OBRIGAÇÕES: 

15.1. O Município obriga-se, ainda, ao seguinte: 



a) Não utilizar os fundos postos à sua disposição para fins diferentes dos previstos no 

presente contrato e prestar todas as informações sobre a aplicação do presente 

empréstimo; 

b) Fornecer gratuitamente, quando solicitados, quaisquer elementos de informação 

relativos à sua contabilidade e gestão, designadamente o Balanço e a Demonstração 

de Resultados, os Fluxos de Caixa, os Mapas de Empréstimos e de Outras Dívidas a 

Terceiros, bem como quaisquer outros relacionados com o Contrato e o seu 

cumprimento. 

c) Comunicar imediatamente qualquer situação ou evento que possa prejudicar ou 

impedir o cumprimento das obrigações por si assumidas no presente contrato; 

d) Comunicar a ocorrência de qualquer facto relacionado com o seu património ou a sua 

atividade que diminua ou possa vir a diminuir a garantia da CAIXA; 

e) Manter regularizadas as suas obrigações perante os seus trabalhadores, Estado, 

Instituições de Segurança Social e outras pessoas coletivas de direito público, e a 

fazer a respetiva prova se a CAIXA lho solicitar; 

f) Cumprir pontualmente todas as obrigações emergentes de qualquer contrato celebrado 

ou a celebrar no âmbito da sua atividade e que seja considerado relevante para a 

mesma. 

16. COMUNICAÇÕES, AVISOS E CITAÇÃO (DOMICÍLIO/SEDE): 

16.1 . As comunicações e os avisos escritos dirigidos pela CGD aos demais contratantes 

serão sempre enviados para o endereço constante do presente contrato, devendo o 

contratante informar imediatamente a CGD de qualquer alteração do referido endereço 

e, quando registados, presumem-se feitos, salvo prova em contrário, no terceiro dia 

posterior ao do registo ou no primeiro dia útil seguinte, se esse o não for. 

16.2. As comunicações e os avisos têm-se por efetuados se só por culpa do destinatário não 

forem por ele oportunamente recebidos. 

16.3. Para efeitos de citação, em caso de litígio judicial, o domicílio/sede será o indicado pela 

parte no presente contrato. 

17. DESPESAS: 

17.1. Correrão por conta do Município e serão por ele pagas quaisquer despesas ou 

encargos, incluindo fiscais, relacionados com a celebração, segurança, execução e 

extinção deste contrato e respetivas garantias, e, bem assim, todas as despesas 



Quarta-Feira, 25 de maio de 2016 

-a-

'd''' t'd' ' ' 'l'dh .. d d d d 1

1
tdJ JU 1c1a1s e ex ra1u 1c1a1s, me um o onoranos e a voga os e e so 1c1 a ores, que a 

CAIXA haja de fazer para garantia e cobrança do seu crédito. 

17.2. Se o Município não pagar atempadamente qualquer das mencionadas despesas, 

poderá a CAIXA fazê-lo, se assim o entender, tendo, nesse caso, direito ao respetivo 

reembolso. No entanto, o direito ao reembolso de despesas fundadas na mora do 

Município está limitado às despesas que, por conta destes, tenham sido suportadas 

pela CAIXA perante terceiros, mediante apresentação da respetiva justificação 

documental. 

18. INCUMPRIMENTO/EXIGIBILIDADE ANTECIPADA 

18.1. A CAIXA poderá considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o seu 

imediato pagamento no caso de, designadamente: 

a) Incumprimento pelo MUNICÍPIO de qualquer obrigação decorrente deste contrato; 

b) Verificação de qualquer situação, evento, ocorrência ou facto, mencionados nas 

alíneas e) e d) do n.0 1 da cláusula 15, ou na comunicação aí referida. 

18.2. O não exercício pela CGD de qualquer direito ou faculdade que pelo presente contrato 

lhe sejam conferidos, em nenhum caso significará renúncia a tal direito ou faculdade, 

pelo que se manterão válidos e eficazes não obstante o seu não exercício. 

18.3. A eventual concessão pela CGD de um prazo adicional para cumprimento de 

determinada obrigação não constitui precedente suscetível de ser invocado no futuro. 

19. CONFISSÃO DE DÍVIDA: O MUNICÍPIO confessa-se devedor das quantias 

disponibilizadas através desta abertura de crédito, dos respetivos juros, comissões, 

despesas e demais encargos previstos no presente contrato. 

20. MEIOS DE PROVA: 

20.1. Fica convencionado que o extrato de conta do empréstimo e, bem assim, todos os 

documentos de débito emitidos pela CGD, e relacionados com o presente contrato, 

serão havidos para todos os efeitos legais como documentos suficientes para prova e 

determinação dos montantes em dívida, tendo em vista a exigência, a justificação ou a 

reclamação judiciais dos créditos que delas resultem em qualquer processo. 

20.2. As partes acordam, ainda, que o registo informático ou a sua reprodução em qualquer 

suporte constituem meios de prova das operações ou movimentos efetuados. 

21. TRATAMENTO DE DADOS: 



21. 1. Os dados constantes do presente contrato serão processados informaticamente e 

destinam-se ao uso exclusivo da Caixa, para efeitos, designadamente, da 

administração, fiscalização e execução da correspondente operação de crédito. 

21.2. Os titulares dos referidos dados desde já autorizam a sua comunicação a empresas do 

Grupo Caixa Geral de Depósitos e, ainda, no caso de o crédito relativo a este contrato 

vir a ser cedido no âmbito de um processo de titularização à respetiva entidade 

cessionária e ou gestora, qualquer que ela seja, garantindo a Caixa a sua 

confidencialidade bem como a sua utilização em função do objeto social das 

mencionadas empresas e entidades e de modo não incompatível com as finalidades 

determinantes da recolha. 

21 .3. A autorização prevista no número anterior é extensiva, ainda, aos casos de transmissão 

do crédito, a qualquer título, para efeitos de emissão de obrigações hipotecárias, a 

entidades previstas na respetiva legislação. 

21.4. A Caixa fica autorizada, também, a recolher informação adicional, ainda que por via 

indireta, destinada a atualizar ou a complementar os mesmos dados. 

21.5. Os interessados poderão aceder às informações que lhes digam respeito, constantes 

da respetiva base de dados, bem como solicitar a sua correção ou atualização. 

22. COMUNICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES AO BANCO DE PORTUGAL: 

22.1 . Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.0 4. da Instrução n.0 21/2008, do Banco 

de Portugal, informa-se que a CGD está obrigada a comunicar àquela entidade, para 

efeitos de centralização e divulgação da informação, em relação a cada devedor, o 

saldo relativo ao último dia de cada mês das responsabilidades decorrentes da presente 

operação de crédito. 

22.2. Para efeitos da citada Instrução, é considerado devedor a pessoa singular ou coletiva 

interveniente na operação de crédito que tenha assumido perante a CGD, pelo menos 

um dos seguintes tipos de responsabilidades: responsabilidades de crédito efetivas, 

isto é, em que ocorreu a utilização dos montantes contratados; responsabilidades de 

crédito potenciais, isto é, em que ainda não ocorreu a utilização dos montantes 

contratados e que representem compromissos irrevogáveis por · parte da CGD; 

responsabilidades por garantias prestadas; responsabilidades por garantias recebidas. 

22.3. A comunicação referida no número 1 da presente cláusula terá associada a cada saldo 

os elementos de caracterização estabelecidos no n.0 5.2 da citada Instrução, 
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designadamente, o nível de responsabilidade, a situação de crédito, o prazo original e 

o prazo residual. 

22.4. A CGD informará oportunamente cada um dos devedores do início da comunicação em 

situação de incumprimento; se aplicável, no caso dos fiadores ou avalistas, a 

comunicação da situação de incumprimento só se verificará se estes, depois de 

informados da situação de incumprimento dos devedores, não procederem ao 

pagamento do crédito dentro do prazo estabelecido para esse efeito. 

22.5. Os devedores têm o direito de conhecer a informação que a seu respeito conste da 

Central de Responsabilidades de Crédito e, quando verifiquem a existência de erros ou 

omissões, devem solicitar a sua retificação ou atualização junto da CGD. 

23. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL E CESSÃO DE CRÉDITOS: 

23.1. O MUNICÍPIO desde já concede (de forma definitiva e irrevogável) à CGD autorização 

prévia à cessão, total ou parcial, uma ou mais vezes, da posição contratual detida pela 

CGD no presente contrato e/ou dos respetivos créditos para terceira ou terceiras 

entidades. A cessão da posição contratual e a cessão dos créditos serão eficazes a 

partir da data da respetiva comunicação, pela CGD, ao MUNIClPlO. 

23.2. Para os efeitos previstos no número anterior, o MUNICÍPIO autoriza desde já (de forma 

definitiva e irrevogável), nos termos do nº 1 do art. 79° do Regime Geral das Instituições 

de Crédito e Sociedades Financeiras, a CGD a revelar, por uma ou mais vezes, a 

terceiras entidades interessadas na cessão, total ou parcial, da posição contratual 

detida pela CGD no presente contrato e/ou dos respetivos créditos, no âmbito das 

negociações que venham a realizar-se e da respetiva implementação, quaisquer 

informações e documentos respeitantes aos contratos celebrados entre a o MUNICÍPIO 

e a CGD. 

24. LEI APLICÁVEL E FORO: Ao presente contrato e aos que o completarem ou alterarem, 

aplicar-se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito emergente 

do mesmo, o foro da Comarca de Lisboa. 

25. DATA DA PERFEIÇÃO DO CONTRATO/FORMALIDADES: 

25.1. O presente contrato considera-se perfeito quando contiver as assinaturas de todos os 

CONTRATANTES e (i) após ter sido feita prova documental junto da Caixa de terem 

sido obtidas as necessárias deliberações dos órgãos municipais competentes, (ii) bem 

como de ter sido obtido o competente Visto do Tribunal de Contas. 



25.2. A data de perfeição é a que for comunicada pela Caixa ao Município na sequência das 

formalidades previstas no número anterior, sendo, ainda, simultaneamente indicada a 

taxa de juro nominal e da TAE aplicáveis no primeiro período de contagem de juro. 

25.3. A aprovação da Assembleia Municipal deverá ser obtida por maioria absoluta dos 

respetivos membros em efetividade de funções, nos termos do n.0 6 do artº 49° da Lei 

73/2013, de 03/09. 

Feito em três exemplares de igual valor e conteúdo, destinando-se um à Caixa e os restantes 

ao Município. 

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

contrato de empréstimo. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

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

Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Ilda 

Figueiredo. REGRESSO DE VEREADOR:· Quando os trabalhos iam neste ponto 

regressou o Vereador Eduardo Teixeira. (04) 135° ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIANA DO CASTELO -

APOIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA:· Pelo Presidente da Câmara foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - APOIO À 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIANA DO CASTELO PARA AQUISIÇÃO DE 

AMBULÂNCIA - A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Viana do Castelo 

desempenha uma nobre missão, há 135 anos, ao serviço e apoio da população, no âmbito da 

proteção civil, combate a incêndios e transporte de doentes. Considerando que a sua frota 

de ambulâncias, para além de ter veículos já muito usados, não é suficiente para as 

necessidades que a Assodação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo 

tem que suprir, bem como o facto de ser uma entidade reconhecida, tendo obtido a 

Certificação de Qualidade no que toca a Transporte de Doentes urgentes, emergentes e não 
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urgentes, por via terrestre, venho propor que a Câmara Municipal de Viana do Castelo 

delibere a atribuição de um apoio de 36.610,50€ (Compromisso n!! 2570 /2016) para a 

aquisição de uma ambulância para que a associação fique melhor apetrechada para prestar 

serviços à comunidade. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

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

totalidade de membros em efetividade de funções. (05) CANDIDATURA AO NORTE 

2020 - PATRIMÓNIO NATURAL - PROTOCOLO DE PARCERIA "DA SERRA 

D, ARGA À FOZ DO ÂNCORA" ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMINHA, PONTE DE 

LIMA E VIANA DO CASTELO - APROVAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi 

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

PROTOCOLO DE PARCERIA 

"Da Serra d' Arga à Foz do Âncora" 

Aviso de Concurso Norte -14-2016-01- Património Natural 

Considerando que: 

i. O Sítio de Importância Comunitária (SIC) da Serra d' Arga (PTCON0039), classificado pela 

Decisão da Comissão de 7 de dezembro de 2004, com uma área de 4 493ha, envolve os três 

Municípios outorgantes (Município de Caminha: 42%; Município de Viana do Castelo: 48% e 

Município de Ponte de Lima: 10%); 

ii. Os três municípios têm jurisdição na área objeto da candidatura ao Aviso Norte-14-2016-01; 

iii . Fazem parte das orientações do PROT-Norte a salvaguarda e valorização dos recursos 

patrimoniais, tanto monumentais como naturais; a consolidação do sistema de proteção e 

valorização ambiental; a valorização das especificidades territoriais e a criação de 

complementaridades com vista ao reforço conjunto da competitividade e coesão regionais; e 

o ordenamento agrícola e florestal do território, bem como a salvaguarda e valorização da 

paisagem, das áreas classificadas e de outras áreas ou corredores ecológicos relevantes;. 



iv. Os três Municípios outorgantes partilham uma visão estratégica com alicerces na conservação 

e valorização do suporte territorial, sendo que apresentam como valor intrínseco a 

preservação da memória e identidade coletiva, uma dinâmica de desenvolvimento sustentado 

e, como fatores de melhoria da qualidade de vida, a proteção e qualificação dos valores 

naturais, ambientais e patrimoniais, bem como o controlo e gestão dos riscos naturais e 

tecnológicos e a mitigação dos passivos ambientais; 

v. O Alto Minho foi distinguido com a Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS), atribuído 

pela Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais- Federação EUROPARC-tornando

se, assim, a primeira NUT Ili de Portugal Continental a ser reconhecida pela valorização da 

preservação da natureza e pelo reconhecimento da importância do turismo sustentável; 

vi. Interessa aos três Municípios desencadear um único procedimento de candidatura ao aviso 

supramencionado; 

vii. A cooperação entre os Municípios favorece qualquer ação sobre a área referida - da Serra 

d' Arga à Foz do Rio Âncora - revelando-se mais eficaz e completa o recurso a uma intervenção 

simultânea; 

viii. Nos termos e para os efeitos previstos no aviso de concurso Norte-14-2016-01, para 

apresentação de candidaturas ao Património Natural, da Prioridade de Investimento 6.3 do 

Eixo IV do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020, os outorgantes pretendem 

constituir uma parceria; 

Entre: 

Município de Caminha, pessoa coletiva n.2 500 843 139, com sede no Largo Calouste Gulbenkian, 

4910-113 Caminha, representado por Luís Miguel da Silva Mendonça Alves, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal; 

Município de Ponte de lima, pessoa coletiva n.2 506 811 913, com sede na Praça da República, 

4990-062 Ponte de Lima, representado por Victor Manuel Alves Mendes, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal; 

Município de Viana do Castelo, pessoa coletiva n.2 506 037 258, com sede no Passeio das Mordomas 

da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo, representado por, José Maria Costa, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal; 

Acordam celebrar entre si o presente Protocolo que se regerá em conformidade com as Cláusulas 

seguintes: 
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O presente protocolo estabelece as formas de cooperação entre os Outorgantes e determina as respetivas 

responsabilidades na execução do projeto "Da Serra d'Arga à Foz do Âncora" candidatado ao concurso 

sob o aviso Norte-14-2016-01, cujo conteúdo foi aprovado pelas entidades que assinam o presente 

protocolo, bem como os mecanismos de articulação, acompanhamento e avaliação do mesmo, em 

cumprimento do disposto no artigo 1322 do Regulamento Específico Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

dos Recursos, publicado através da Portaria n2 57-B/2015, de 27 de fevereiro. 

Cláusula 2! 
(Deveres do Município de Caminha) 

O Município de Caminha, enquanto entidade Beneficiário líder, compromete-se a: 

• Zelar pelo cumprimento dos objetivos propostos na candidatura e impulsionar a participação 

e envolvimento da entidade parceira no desenho, implementação e dinamização das ações 

propostas na candidatura; 

• Responder, na qualidade de interlocutor e em representação dos outorgantes deste acordo, 

às solicitações de informação ou de modificação requeridas pela Autoridade de Gestão do 

Programa, bem como prestar toda a informação que lhe for requerida nos termos legais e 

regulamentares; 

• Informar a Autoridade de Gestão do grau de desenvolvimento do projeto; 

• Submeter à Autoridade de Gestão informação periódica sobre o progresso físico, 

administrativo e financeiro do projeto, através do envio de relatórios de execução, conforme 

definido pela Autoridade de Gestão; 

• Colaborar com todas as parceiras, no domínio das suas competências e conhecimentos de 

acordo com os recursos de que dispõe; 

• Partilhar e divulgar informação considerada relevante sobre as atividades a desenvolver ao 

longo deste projeto; 

• Cumprir com as atribuições que lhe forem destinadas no âmbito do presente projeto; 

• Envolver e/ou consultar os Municípios no decorrer do projeto para a realização das atividades 

definidas no âmbito do presente projeto; 

• Divulgar o projeto através dos canais apropriados. 

Os Municípios comprometem-se a: 

Cláusula 3! 
(Deveres dos Parceiros) 



• Colaborar com o Chefe de fila, no domínio das suas competências e conhecimentos de acordo 

com os recursos de que dispõe; 

• Cumprir as atribuições que lhe foram destinadas na candidatura ao presente projeto; 

• Partilhar e divulgar informação considerada relevante para a execução das atividades a 

desenvolver, ao abrigo deste projeto; 

• Informar o Beneficiário líder sobre eventuais alterações às iniciativas previstas no projeto; 

• Divulgar o projeto através dos canais apropriados. 

Cláusula4! 
(Execução dos projetos ou ações a desenvolver) 

No âmbito da execução do projeto a candidatar incluem-se as seguintes tipologias de 
operações: 

• Elaboração dos Atlas da Flora, Fauna e Geologia ; 

• Elaboração de Estudos de Caraterização da Paisagem - serão estudadas as seguintes 

temáticas: evolução da paisagem, visibilidades, território, património arquitetónico, 

geológico e imaterial, permitindo identificar e caraterizar o caráter unidades de paisagem 

existentes, sendo ainda proposto a definição de objetivos de qualidade paisagística, de 

acordo com a Convenção Europeia da Paisagem; 

• Elaboração de estudo de avaliação dos serviços de ecossistemas e de valorização da 

infraestrutura verde "Serra d ' Arga" - identificação e avaliação dos serviços dos 

ecossistemas, definição de uma estratégia e orientações de gestão para a infraestrutura 

verde; 

• Interpretação de trilhos da Serra d' Arga e APP para smartphone - descrição de pontos de 

interesse ao nível da Flora, Fauna, Geologia, Paisagismo e Cultura e carregamento destes 

para uma Aplicação Móvel a desenvolver que permita percorrer os trilhos mostrando os 

conteúdos mesmo sem acesso à internet. 

• Plano de Comunicação com a vista à promoção e à divulgação da área classificada objeto de 

candidatura. 

Cláusula 5! 
(Gestão do Projeto/ mecanismos de articulação, acompanhamento e avaliação) 

1. A gestão do projeto tem como objetivos: 

• Validar a estratégia de intervenção prevista e o andamento da candidatura; 

• Avaliar o decorrer da execução do projeto e os seus resultados finais; 

• Avaliar tecnicamente o projeto; 
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• Analisar a conformidade dos procedimentos administrativos, contabilísticos e financeiros 

realizados no âmbito da implementação do projeto. 

2. A implementação do projeto será assegurada pelas equipas técnicas designadas pelas entidades 

promotoras, que terão como função, nomeadamente: (i) executar as ações constantes nos termos 

da operação aprovada; (ii) realizar as atividades relacionadas com os processos administrativos e 

financeiro, assegurando o cumprimentos da regulamentação em vigor em matéria de contratação 

pública;(iii) reportar sobre o progresso físico, administrativo e financeiro, nomeadamente através 

de Relatório de execução. 

Cláusula 6! 
(Investimento Previsto) 

1. O projeto tem um investimento total orçamentado no montante de 284.465,00 euros, 

encontrando-se distribuído da seguinte forma: 

• Município de Caminha -112.000,00 euros; 

• Município de Ponte de lima - 82.944,00 euros; 

• Município de Viana do Castelo - 89.521,00 euros; 

2. O investimento total e respetiva distribuição por parceiro corresponde ao apresentado em 

candidatura nos termos da cláusula 4.ª do presente Protocolo, podendo a vir a ser alvo de 

alterações ao longo da execução da operação, em função de eventuais reprogramações 

apresentadas pelos promotores e mediante a aprovação pela Autoridade de Gestão. 

Cláusula 7! 
(Medidas de Informação e Publicidade) 

Compete ao Promotor e demais Parceiros assegurar as medidas de informação e publicidade 

adequada, das ações da Operação, respeitando os termos do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 

de dezembro, e no Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, e demais legislação comunitária e 

nacional aplicável, bem como as normas do Norte 2020 relativas à publicidade. 

Cláusula 8! 
(Confidencialidade) 

Cada uma das partes compromete-se a manter a confidencialidade relativamente às informações 

recebidas, designadamente, bases de dados e aplicações informáticas, recebidas da outra na vigência 

do presente protocolo. 

Cláusula 9!! 
(Vigência e rescisão) 



1. O presente protocolo terá a duração limitada, iniciando-se a sua vigência a partir da data da 

assinatura e terminando com a aprovação do Relatório Final da Operação. 

2. A vigência deste acordo está, no entanto, condicionada para todos os efeitos à aprovação da 

candidatura ao financiamento nos termos do Aviso Norte-14-2016-01, para apresentação de 

candidaturas ao Património Natural, da Prioridade de Investimento 6.3 do Eixo IV do Programa 

Operacional Regional do Norte 2014-2020. 

Cláusula 10i! 
(Modificações) 

O presente protocolo poderá ser modificado ou revogado por comum acordo, no todo ou em parte, 

durante a execução da operação. 

Por se encontrarem de acordo com o respetivo teor, vai o presente Protocolo ser assinado, ficando 

um exemplar na posse de cada parceiro, sendo que o original fica na posse do Chefe de Fila, que 

subsequentemente irá disponibilizar uma cópia a cada um dos parceiros. 

(a) José Maria Costa.". 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) CANDIDATURA AO NORTE 2020 - PATRIMÓNIO 

CULTURAL - ACORDO DE PARCERIA VALORIZAÇÃO DOS CAMINHOS DE 

SANTIAGO - CAMINHO PORTUGUÊS DA COSTA:- Pela Vereadora Maria José 

Guerreiro foi apresentada a proposta de protocolo de parceria que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA-

PROTOCOLO DE PARCERIA 

"Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa" 

Aviso de Concurso Norte -14-2016-03 - Património Cultural 

Considerando que, nos termos e para os efeitos previstos no aviso de concurso Norte -14-2016-03, 

para apresentação de candidaturas ao Património Cultural, da Prioridade de Investimento 6.3 do Eixo 

IV do Programa Operacionat Regional do Norte 2014-2020, as outorgantes pretendem constituir uma 

parceria; 
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Entre: 

Município de Caminha, pessoa coletiva n.º SOO 843 139, com sede no Largo Calouste Gulbenkian, 

4910-113 Caminha, representado por Luís Miguel da Silva Mendonça Alves, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal; 

o 

Município de Esposende, pessoa coletiva n.º 506 617 S99, com sede na Praça do Município, 

4740-223 Esposende, representado por António Benjamim da Costa Pereira, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal; 

o 

Município de Maia, pessoa coletiva n.º SOS 387 131, com sede na Praça Dr. José Vieira de Carvalho, 

4474-006 Maia, representado por António Gonçalves Bragança Fernandes, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal; 

o 

Município de Matosinhos, pessoa coletiva n.2 S0130S 912, com sede na Av. Dom Afonso Henriques, 

44S4-S10 Matosinhos, representado por Guilherme Manuel Lopes Pinto, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal; 

o 

Município de Porto, pessoa coletiva n.!! 501 306 099, com sede na Praça Gen. Humberto Delgado, 

4049-001 Porto, representado por Rui de Carvalho de Araújo Moreira, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal; 

o 

Município de Póvoa de Varzim, pessoa coletiva n.º S06 741400, com sede na Praça do Almada, 4490-

438 Póvoa de Varzim, representado por Luís Diamantino de Carvalho Batista, na qualidade de Vice

Presidente da Câmara Municipal; 

o 

Município de Valença, pessoa coletiva n.º 506 728 897, com sede na Praça da República, 4930-702 

Valença , representado por Jorge Salgueiro Mendes, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal; 

o 

Município de Viana do Castelo, pessoa coletiva n.º S06 037 258, com sede no Passeio das Mordomas 

da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo , representado por, José Maria Costa, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal; 

o 



Município de Vila do Conde, pessoa coletiva n.º SOS 804 786, com sede na Praça Vasco da Gama4480-

454 Vila do Conde, representado por, Maria Elisa de Carvalho Ferraz, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal; 

o 

Município de Vila Nova de Cerveira, pessoa coletiva n.º S06 896 62S, com sede na Praça do Município, 

4920-284 de Vila Nova de Cerveira, representado por, João Fernando Brito Nogueira, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal; 

Acordam celebrar entre si o presente Protocolo que se regerá em conformidade com as cláusulas 

seguintes: 

Cláusula 1! 
(Objeto) 

O presente protocolo estabelece as formas de cooperação entre os Outorgantes e determina as respetiva 

responsabilidades na execução do projeto "Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Portuguê 

da Costa" candidatado ao concurso sob o aviso Norte-14-2016-03, cujo conteúdo foi aprovado pela 

entidades que assinam o presente protocolo, bem como os mecanismos de articulação, acompanhament 

e avaliação do mesmo, em cumprimento do disposto no artigo 132º do Regulamento Específic 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, publicado através da Portaria n2 S7-B/2015, de 27 d 

fevereiro. 

Cláusula 2! 
(Deveres do Município de Viana do Castelo) 

O Município de Viana do Castelo, enquanto entidade Beneficiário líder, compromete-se a: 

• Zelar pelo cumprimento dos objetivos propostos na candidatura e impulsionar a participação 

e envolvimento da entidade parceira no desenho, implementação e dinamização das ações 

propostas na candidatura; 

• Responder, na qualidade de interlocutor e em representação dos outorgantes deste acordo, 

às solicitações de informação ou de modificação requeridas pela Autoridade de Gestão do 

Programa, bem como prestar toda a informação que lhe for requerida nos termos legais e 

regulamentares; 

• Informar a Autoridade de Gestão do grau de desenvolvimento do projeto; 

• Submeter à Autoridade de Gestão informação periódica sobre o progresso físico, 

administrativo e financeiro do projeto, através do envio de relatórios de execução, conforme 

definido pela Autoridade de Gestão; 
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• Colaborar com todas as parceiras, no domínio das suas competências e conhecimentos de 

acordo com os recursos de que dispõe; 

• Partilhar e divulgar informação considerada relevante sobre as atividades a desenvolver ao 

longo deste projeto; 

• Cumprir com as atribuições que lhe forem destinadas no âmbito do presente projeto; 

• Envolver e/ou consultar os Municípios no decorrer do projeto para a realização das atividades 

definidas no âmbito do presente projeto; 

• Divulgar o projeto através dos canais apropriados. 

Os Municípios comprometem-se a: 

Cláusula 3!! 
(Deveres dos Parceiros) 

• Colaborar com o Chefe de fila, no domínio das suas competências e conhecimentos de acordo 

com os recursos de que dispõe; 

• Cumprir as atribuições que lhe foram destinadas na candidatura ao presente projeto; 

• Partilhar e divulgar informação considerada relevante para a execução das atividades a 

desenvolver, ao abrigo deste projeto; 

• Informar o Beneficiário líder sobre eventuais alterações às iniciativas previstas no projeto; 

• Divulgar o projeto através dos canais apropriados. 

Cláusula4!! 
(Execução dos projetos ou ações a desenvolver) 

No âmbito da execução do projeto a candidatar incluem-se as seguintes ações transversais a todos os 
parceiros: 

• Requalificação, promoção e identidade do traçado adotando sinalética comum para 

orientação do peregrino; 

• Animação para promoção do Caminho Português da Costa, com 2 ações distintivas "Sons no 

Caminho" e "Recriações históricas"; 

• Conceção e Desenvolvimento de Website e AAP, a plataforma a desenvolver será uma 

extensão do caminho no mundo digital, uma extensão dos municípios e dos seus locais de 

interesse ao longo do mesmo que, para além do apoio aos peregrinos, será também um 

espaço de partilha e que com toda a certeza trará mais pessoas ao caminho da costa; 

• Edição de Guias e Brochuras, como contributo para o reconhecimento e valorização do 

traçado como itinerário de peregrinação; 

• Produção Audiovisual - "Caminho de Santiago - Caminho Português da Costa"; 



• Publicação de caracter científico com vista à caracterização do Caminho da Costa, e ao seu 

enquadramento paisagístico, histórico, artístico e cultural. Pretende-se interpretar o itinerário 

da Costa, no contexto do fenómeno das peregrinações ao túmulo do Santo Apóstolo, em 

Santiago de Compostela. 

• Programa de promoção e comunicação do caminho tendo como base os seguintes objetivos: 

o Aprendizagem, formação e sensibilização dos públicos-alvo; 

o Aumento da notoriedade do Caminho Português da Costa; 

o Posicionamento da marca "Caminho Português da Costa" como um produto/destino 

turístico de referência; 

o Promoção do Caminho Português da Costa como um produto turístico; 

o Promoção e valorização integrada do território, nas suas múltiplas valências: 

patrimoniar, cultural, económica, social; 

o Desenvolvimento sustentado do turismo desenvolvido no âmbito do Caminho 

Português da Costa; 

o Inovar a oferta do "Caminho Português da Costa"; 

o Promoção de sinergias/colaboração em rede entre os diferentes agentes envolvidos 

no Caminho Português da Costa; 

• Congresso Internacional Caminhos de Santiago e o seu Impacto no Turismo do Norte de 

Portugal e Galiza; 

Quanto a despesas individuais de cada parceiro está previsto as seguintes atividades: 

• Requalificação e apetrechamento de albergues - Município de Esposende, Valença e Póvoa 

de Varzim; 

• Apetrechamento do Centro Estudos Jacobeos, do Município da Póvoa de Varzim; 

• Requalificação do Centro Hospital Velho, Município de Viana do Castelo, antiga pousada de 

acolhimento dos peregrinos de Santiago, e agora ponto de passagem obrigatória pelos 

peregrinos; 

• Arranjos de caminhos e pontos de apoio ao peregrino - Município de Vila Nova de Cerveira; 

• Ancoradouro - Fornecimento e instalação de um cais flutuante para atracagem da barca de 

passagem de peregrinos, na Barca do Lago - Município de Esposende; 

• Centro de Acolhimento a Peregrinos a sedear na Capela de Nossa Senhora das Verdades 

(último quartel do século XVII)- Município do Porto; 
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• Plano para a reabilitação e requalificação das acessibilidades à ponte Medieval de O. Goimil / 

estudos e obra Ponte de Goimil, alargando o conhecimento científico do monumento 

classificado e o desenvolvimento do projeto da futura intervenção que permita a valorização 

da mesma na sua totalidade bem como a sua articulação com as vias antigas e atuais, 

dotando a mesma de condições para a sua utilização e fruição, devolvendo-lhe grande parte 

da monumentalidade perdida ao longo dos anos - Município de Matosinhos; 

• Edição de publicação científica - "O Caminho Português da Costa através do concelho de 

Caminha" - Divulgação da fundamentação histórica do Caminho de Santiago · Caminho 

Português da Costa no concelho de Caminha como contributo para o reconhecimento e 

valorização do traçado como itinerário de peregrinação. 

• Roteiro Interpretativo - promover o Caminho através de um roteiro interpretativo do 

património fundamental à leitura da realidade do território; Ponto de partida para o 

turista/peregrino poder depois explorar o património natural e cultural do concelho e, 

despertar a curiosidade e vontade de conhecer e/ou experienciar; Estruturação da oferta 

associado ao Caminho - Município de Caminha. 

• Ações de dinamização Cultural • Ações integradas de programação cultural pretendem 

demonstrar a relevância do património cultural e natural enquanto recursos 

turfstico/culturais estratégicos (representações teatrais, concertos musicais, 

reconstituições/recriações históricas; dança; artes performativas e exposições permanentes 

e temporárias) - Município de Caminha. 

Cláusula 5! 
(Gestão do Projeto/ mecanismos de articulação, acompanhamento e avaliação) 

1. A gestão do projeto tem como Objetivos: 

• Validar a estratégia de intervenção prevista e o andamento da candidatura; 

• Avaliar o decorrer da execução do projeto e os seus resultados finais; 

• Avaliar tecnicamente o projeto; 

• Analisar a conformidade dos procedimentos administrativos, contabilísticos e financeiros 

realizados no âmbito da implementação do projeto. 

2. A implementação do projeto será assegurada pelas equipas técnicas designadas pelas entidades 

promotoras, que terão como função, nomeadamente: (i) executar as ações constantes nos termos 

da operação aprovada; (ii) realizar as atividades relacionadas com os processos administrativos e 

financeiro, assegurando o cumprimentos da regulamentação em vigor em matéria de contratação 



pública;(iii) reportar sobre o progresso físico, administrativo e financeiro, nomeadamente através 

de Relatório de execução. 

Cláusula 6! 
(Investimento Previsto) 

1. O projeto tem um investimento total orçamentado, no montante de 2.153.848,76€, 

encontrando-se distribuído da seguinte forma: 

• Município de Caminha - 228.264,94€ 

• Município de Esposende-144.021,66€ 

• Município da Maia - 69.505,28€ 

• Município de Matosinhos - 531.539,89€ 

• Município do Porto - 144.908,53€ 

• Município da Póvoa de Varzim-24.540,71€ 

• Município de Valença - 53.181,99€ 

• Município de Viana do Castelo- 658.652,79€ 

• Município de Vila do Conde - 181.563,94€ 

• Município de Vila Nova de Cerveira-117.669,03€ 

2. O investimento total e respetiva distribuição por parceiro corresponde ao apresentado em 

candidatura, podendo a vir a ser alvo de alterações ao longo da execução da operação, em função 

de eventuais reprogramações apresentadas pelos promotores e mediante a aprovação pela 

Autoridade de Gestão. 

3. O investimento elegível do Município de Viana do Castelo inclui as despesas transversais do projeto 

no valor de 425.466,68€, cuja contrapartida nacional será repartido, em partes iguais, entre os 

restantes parceiros, que corresponde um montante de 6.382,00€ por Município, a ser transferido 

para o Município de Viana do Castelo. 

4. O investimento elegível do Município da Maia inclui uma despesa transversal do projeto, 

nomeadamente a realização de um Seminário no valor de 44.167,13€, cuja contrapartida nacional 

será repartido, em partes iguais, entre os restantes parceiros, que corresponde um montante de 

662,51€ por Município, a ser transferido para o Município da Maia. 

Cláusula 7! 
(Medidas de Informação e Publicidade) 

Compete ao Promotor e demais Parceiros assegurar as medidas de informação e publicidade 

adequada, das ações da Operação, respeitando os termos do Regulamento (UE) n.21303/2013, de 17 

de dezembro, e no Decreto-Lei n.2 159/2014, de 27 de Outubro, e demais legislação comunitária e 
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nacional aplicável, bem como as normas do Norte 2020 relativas à publicidade. 

Cláusula 8! 
(Confidencialidade) 

Cada uma das partes compromete-se a manter a confidencialidade relativamente às informações 

recebidas, designadamente, bases de dados e aplicações informáticas, recebidas da outra na vigência 

do presente protocolo. 

Cláusula 9! 
(Vigência e rescisão) 

1. O presente protocolo terá a duração limitada, iniciando-se a sua vigência a partir da data da 

assinatura e terminando com a aprovação do Relatório Final da Operação. 

2. A vigência deste acordo está, no entanto, condicionada para todos os efeitos à aprovação da 

candidatura ao financiamento nos termos do Aviso Norte-14-2016-03, para apresentação de 

candidaturas ao Património Cultural, da Prioridade de Investimento 6.3 do Eixo IV do Programa 

Operacional regional do Norte 2014-2020. 

Cláusula 10! 
(Modificações) 

O presente protocolo poderá ser modificado ou revogado por comum acordo, no todo ou em parte, 

durante a execução da operação. 

Por se encontrarem de acordo com o respetivo teor, vai o presente Protocolo, ser assinado um 

exemplar por todos os parceiros, sendo que o original fica na posse do Chefe de Fila, que 

subsequentemente irá disponibilizar uma cópia a cada um dos parceiros. 

(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. (07) CANDIDATURA À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE 

FUTEBOL - CONTRA TO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL A CELEBRAR ENTRE 

O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO E O DEUCRISTE SPORT CLUBE:· Pelo 

Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta de minuta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA-



CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL, A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO E O DEUCRISTE SPORT CLUBE 

PRIMEIRO OUTORGANTE: - JOSÉ MARIA CUNHA COSTA, casado, natural de Moçambique, 
residente na Calçada de Valverde, fração 58, da freguesia de Santa Maria Maior, deste 
concelho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e, nesta 
qualidade, em representação do Município de Viana do Castelo, em cumprimento da 
deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião ordinária de 27 de Maio de 2016, 
nos termos do disposto na alínea u) do n2. 1 do artigo 332 da Lei n.2 75/2013, de 12 de 
setembro e na alínea f), n2. 2 do artigo 352. do mesmo Diploma; 

SEGUNDO OUTORGANTE: ................................... , (estado civil), (residente), com o número de 
identificação de titular do cartão de cidadão/bilhete de identidade ....... , válido até .... , 
contribuinte fiscal número ... , que outorga(m) na qualidade de / em representação de 
Presidente .... Da direção (?) do Deucriste Sport Clube, conforme estatutos do clube / 
associação e ata de tomada de posse de ... .. , documentos que arquivo; 

É celebrado e reciprocamente aceite, um contrato de comodato que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

PRIMEIRA: O Município de Viana do Castelo é dono e legítimo possuidor de uma parcela de 
terreno com a área de 10.472,000 metros quadrados, sita no lugar da Gandra - Bouça de Mato, 
na União das Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Suzã, inscrito na Conservatória do 
Registo Predial de Viana do Castelo sob o n2. 355; artigo matricial n2. 422 NIP; 

SEGUNDA: Pelo presente contrato o primeiro outorgante cede ao segundo outorgante, em 
regime de comodato, o bem imóvel identificado na cláusula anterior. O presente contrato tem 
início na data da sua celebração, pelo prazo de 10 (dez) anos, com possibilidade de renovação 
por igual período; 

TERCEIRA: A cedência tem como fim exclusivo o acesso ao financiamento de verbas da 
Federação Portuguesa de Futebol destinadas à modernização de infraestruturas desportivas .... 

QUARTA: O Segundo Outorgante só poderá realizar qualquer obra para a adaptação e/ ou 
manutenção do fim a que se destina, desde que autorizadas previamente pelo Primeiro 
Outorgante, sem prejuízo de, se for o caso, requerer, a expensas suas, o licenciamento dos 
respetivos projetos; 

QUINTA: Durante a vigência do presente contrato o Segundo Outorgante tem a obrigação de 
guardar e conservar o imóvel, não fazendo dele uso imprudente, nem o utilizando para outros 
fins que não os que são objeto deste contrato e, restituí-lo, logo que o Primeiro Outorgante o 
exija, em cumprimento da cláusula segunda; 
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SEXTA: Ao Primeiro Outorgante assiste a faculdade de resolver o presente contrato, caso se 
verifiquem as seguintes situações: - 1. O Segundo Outorgante não exiba níveis de atividade 
compatíveis com as obrigações que estatutos e da responsabilidade contraída com o Primeiro 
Outorgante e Munícipes; 2. A cedência caduca, automaticamente, com a declaração de 
insolvência ou extinção do Segundo Outorgante, independentemente dos atos de liquidação 
de património a que houver lugar. 

SÉTIMA: Será da responsabilidade do Segundo Outorgante o pagamento de todas as despesas 
correntes relativas ao uso do imóvel, nomeadamente as relacionadas com o consumo de água, 
eletricidade, telefone, internet, limpeza, pinturas, obtenção de quaisquer licenças e outras que 
possam ocorrer durante a vigência deste contrato; 

OITAVA: No fim do contrato, o imóvel deve ser restituído ao Município no estado de 
conservação em que foi entregue salvo as deteriorações inerentes a um uso normal. 
Revertem para a posse do Município quaisquer obras ou benfeitorias que o Segundo 
Outorgante efetue no referido prédio, sem que se mostre devida qualquer indemnização ou 
contrapartida. 

NONA: Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato, observar
se-á o disposto no artigo 11292. e seguintes 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) PLANO DE TRANSPORTES PARA O ANO LECTIVO 

2016/2017:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 
ANO LECTIVO DE 2016/2017 

Preâmbulo 
O sucesso escolar depende, de entre muitas variáveis que se cruzam num determinado território, da 
capacidade de mobilidade dos alunos, capacidade que potenciando aos encarregados de educação 
uma crescente liberdade na escolha da escola dos seu educandos se tem vindo a reduzir-se nos 
territórios em regressão demográfica e consequente envelhecimento da população, acentuando, 
assim, novas desigualdades no acesso à frequência dos níveis intermédios da educação básica e, 
sobretudo, do ensino secundário. 

Nos territórios onde a distribuição da sua população ocorre de forma irregular, coexistindo espaços 
de elevada concentração populacional com outros de baixa ocupação, os transportes públicos e as 



novas formas de mobilidade organizada, assumem-se como um elemento garante da coesão social e 
de igualdade de oportunidades que importa preservar e consolidar. 

Neste contexto o transporte escolar e a mobilidade por ele proporcionada, encontra no novo Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros (Lei n2 52/2015) um novo espaço de 
afirmação. 

A oferta educativa do território concelhio, consolidada numa rede, estruturada na década de oitenta, 
vem refletindo os efeitos das dinâmicas socioeconómicas e demográfica, entretanto verificadas, e, 
naturalmente, os constrangimentos delas decorrentes. Por outro lado a " imagem de escola", 
construída e percecionada, associada a uma crescente busca de informação por parte das famílias 
sobre as ofertas educativas existentes tende a exigir um leque alargado de opções em relação ao 
percurso dos seus educandos, processo reforçado, também, pela crescente concentração das 
atividades geradoras de emprego e, por consequência, geradoras de fluxos diários dos encarregados 
de educação/famílias. 

A quebra acentuada da natalidade, agravada pela repercussão dos fenómenos migratórios permite
nos antecipar cenários evolutivos, de médio longo prazo, no que à rede educativa se refere. Tais 
cenários remetem-nos para decréscimo geral de população escolar e que, no ensino secundário se 
estima acima 30% até ao ano letivo de 2029/2030. 

Neste contexto evolutivo a frequência e conclusão do ensino secundário, como percurso intermédio 
no acesso ao ensino superior e como etapa para melhoria do nível médio da qualificação da 
população, assume um papel relevante e a que o município presta a devida atenção. 

Assim, a proposta de Plano de Transporte Escolar para 2016/2017 procura atender: à especificidade 
do território, à demografia escolar, à estrutura da rede educativa consolidada, à rede de 
transportes/mobilidade existente e à necessidade de se considerar o transporte escolar como um 
mecanismos de promoção de igualdade no acesso ao ensino, como etapa fundamental no 
desenvolvimento do processo educativo. Procura garantir o cumprimento das normas de segurança 
relativas ao transporte de crianças/alunos, previstos na legislação em vigor. Tem subjacentes 
princípios de racionalidade e eficiência, procurando potenciar soluções racionais e economicamente 
ajustadas. Procura, ainda, potenciar mecanismos de coesão social e de igualdade de oportunidades, 
proporcionando aos munícipes as melhores condições para a sua qualificação. 

Por opção do executivo municipal, é garantido o acesso ao transporte escolar para os alunos do ensino 
secundário, cujos agregados familiares revelem maior dificuldade em comportar os 50% dos encargos 
cometidos aos alunos, encargos que serão assumidos pelo município, sendo que na perspetiva da C. 
Municipal e do cidadão comum e no cumprimento estrito da escolaridade obrigatória definida pela 
Lei n.2 85/ 2009 de 27 de agosto, tais encargos deveriam ser suportados integralmente pelo ME. 

li 
Introdução 

A lei n2 52/2015, de 9 de Junho, aprovando o novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes 
de Passageiros, definindo o conceito de serviço público de transporte de passageiros municipal e 
intermunicipal, remetendo o planeamento do serviço de transporte escolar para as novas autoridades 
de transporte, previstas no novo ordenamento, comete aos municípios a competência na organização 
e no financiamento do serviço de transporte escolar, dentro da respetiva área geográfica, sem 
prejuízo da possibilidade delegação partilhada dessas competências. Prevê, ainda, a possibilidade da 
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existência de acordos de exploração conjunta, entre empresas, em zonas, percursos ou horários 
coincidentes com a definição prévia de partilha de benefícios e responsabilidades entre operadoras. 

A lei n2 75/2013 de 12 Setembro de 2013 comete aos Municípios a competência para " assegurar, 
organizar e gerir os transportes escolares". 

Decorre destes instrumentos a responsabilidade pela elaboração anual do Plano de Transportes 
Escolares, numa ação coordenada entre a Câmara Municipal, os agrupamentos de escolas, as 
operadoras e diversas Juntas de Freguesia. 

Definindo o Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro, o âmbito, modo e forma da concretização do 
Plano de Transportes Escolares, este diploma consagra como princípios fundamentais: 

../ O direito ao transporte para todos os alunos do 1.2, 2.2 e 3.2 Ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário que frequentam estabelecimentos públicos ou particulares e cooperativos com 

contrato de associação e paralelismo pedagógico, quando residam a mais de 3 ou 4 km dos 

Estabelecimentos de Ensino sem ou com refeitório respetivamente . 

../ A gratuitidade para os alunos que integram a escolaridade obrigatória, escolaridade que, 

decorrente da Lei 85/2009 de 27 de agosto, em 2014/2015 se estendeu até ao 122 ano do ensino 

secundário. 

(Pese este princípio, por decisão do ME, os alunos que frequentam o ensino secundário 
continuarão a ter que comparticipar em 50% transportes escolares.) 

A - Pressupostos considerados na elaboração do Plano de Transportes 
A elaboração do presente Plano de Transportes 2016/2017 e nos termos previsto no decreto-lei 

299/84, de 5 de Setembro, foi precedida pela realização de todos os procedimentos prévios à sua 

elaboração no que contou com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas e operadoras, tem em 

consideração: 

1. A utilização, definida por lei, da rede de transportes públicos existentes, quando adequados 

aos horários de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino; 

2. A utilização de estruturas de transportes de municípios confinantes em resultado, sobretudo, 

da estruturação geográfica da oferta do ensino secundário no e de outros concelhos; 

3. A disponibilização, em todos os casos e em qualquer nível de Educação e Ensino, de 

transportes para percursos superiores a 2,5 km. 

4. A disponibilização de transporte (Passe) a alunos do 12 CEB nas Freguesias de Darque, 

(Cabedelo) e Castelo de Neiva, quando residentes a mais de 2 km do estabelecimento da sua 

área de residência a frequentar; 

5. O recurso à implementação de Circuitos Especiais para alunos das Escolas do 22 e 32 Ciclo e 

Secundário quando a oferta de transporte público existente se afigure de todo desadequada 

aos horários de funcionamento das Escolas (horários previamente concertados) ou não 

existam alternativas. 



6. O recurso à implementação de circuitos especiais, para o transporte em autocarro dos alunos 

das escolas do 1º Ciclo, encerradas, S. Gil, Montaria, Vilar de Murteda, Meixedo, Vila Mou, 

bem como o transporte, em veículos das Juntas de Freguesia, nas freguesias de Carvoeiro, 

Outeiro, Sti! leocádia/agros, Freixieiro de Soutelo, Alvarães, Amonde e cuja residência do 

novo estabelecimento diste mais de 2,5 Km e ainda das crianças de Vila Mou, Meixedo e 
Freixieiro de Soutelo para o Jardim de Infância da Torre Lanheses e Afife, respetivamente. 

7. A necessidade do reforço da articulação prévia na adequação dos horários/constituição de 

turmas à oferta de transportes públicos existentes. 

8. A necessidade de se implementarem soluções que fomentem a mobilidade sustentada, 

através da utilização do transporte coletivo, potenciando a utilização de passe mensal, com 

viagens ilimitadas em todos os dias da semana. Passe válido para todos os segmentos do 

percurso, entre a escola e a residência e não para uma única carreira/linha da operadora, 

independentemente da existência de acordos de exploração entre empresas para o mesmo 

percurso ou horário, conforme o previsto no novo Regime Jurídico do serviço Público de 

Transportes de Passageiros (Lei n!! 52/2015) 

Nota: A evolução da rede de transportes públicos do concelho, sobretudo nas áreas de menor 

dinamismo demográfico, poderá condicionar a concretização ora prevista. 

B - Operacionalização • Circuitos Especiais 
1. Além do recurso ao transporte público, como elemento fundamental na sua estruturação e face 

às dificuldades sentidas na satisfação das necessidades de alunos nas Freguesias de Montaria, 
Amonde, Freixieiro de Soutelo, Outeiro, Perre, Vila Mou, Carvoeiro, devido à inexistência de 
transportes públicos ou ao desfasamento existente entre o horário de funcionamento das escolas 
e os das carreiras de transportes públicos disponíveis, (cuja frequência vem rareando) o Plano 
inclui propostas de execução de Circuitos Especiais para os percursos: 

• Montaria - Vilar de Murteda - Meixedo .... Centro Escolar de lanheses - 1.2 
Ciclo/Pré·Escolar; 

• Montaria - V. Murteda - Meixedo..,. EB2,3/S de lanheses; 

• EB1 de Igreja, Alvarães para alunos da antiga escola da Costeira, que distem mais de 
2,5 Km do Centro Escolar; 

• Vila Mou ..,. Centro Escolar de lanheses 

• Aldeia Nova - S. Gil - Costa - Madorra - Rocha .... Centro Escolar de Perre 

• Samonde - Serreleis .... Centro Escolar de Santa Marta 

• Monte Subportela - EB2.3 Carteado Mena 

• Stª Leocádia (Agros)- Barroselas 

• Outros Circuitos se e quando necessários. 
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2. Decorrente do reordenamento da rede escolar do 12 CEB e da necessidade de se garantir o acesso 
à Educação Pré-Escolar, é prevista a possibilidade de o Município estabelecer com as Juntas de 
Freguesia de Carvoeiro, Alvarães, Montaria, Meixedo, Outeiro, Sta. Leocádia, Freixieiro de 
Soutelo, Amonde, Vilar de Murteda, Mujães e Vila Mou e outras se necessário, protocolos de 
transferência de competências para o desenvolvimento de circuitos especiais locais se e quando 
necessários. 

3. Nos termos previstos na Lei 13/2006, de 17 abril, é garantida a presença de vigilantes nos 
circuitos especiais de autocarro, exclusivos para alunos do 1º e 2º Ciclos, sendo que tal não é 
obrigatório sempre que a execução do transporte seja feita em carreira pública ou em viaturas 
de <9 lugares ou os alunos sejam> de 14 anos. 

C - Plano Encargos 
A presente proposta está feita com base nos elementos recolhidos junto das escolas/agrupamentos, 

nas tabelas de preço praticadas pelas operadoras e nos encargos tidos em anos anteriores com Juntas 

de Freguesia: 

1. O número de alunos estimado para transportar no ano letivo de 2016/2017, com base nos 

elementos fornecidos pelos estabelecimentos é de 2780, distribuídos pelos diversos níveis de 

ensino, destes 34 são oriundos de outros concelhos e 226 são transportados em circuitos 

especiais. 

2. A previsão do custo global do plano é de€ 1083.170,92 (- 9% do que no ano letivo 2015/2016), 

sendo da responsabilidade direta da Câmara Municipal de Viana do Castelo, €894. 206,02 (83%). 

O restante será suportado pelas Autarquias, com alunos a frequentar estabelecimentos no 

concelho de Viana do Castelo€ 30.298.05 (2.8%), pela comparticipação, em 50%, pelos alunos a 

frequentar o ensino secundário (10º,llºe 12º) €158. 666,85(14.6%). 

O - Vigência do Plano 
1. A concretização do Plano inicia-se com o início do ano letivo, e cessa com o termo da atividade 

letiva, definido pelos Agrupamentos de Escolas de acordo com calendário a fixar pelo Ministério 

da Educação. 

2. Durante a sua execução e tendo em vista o controlo e a avaliação do serviço, será feita a sua 

monitorização em momentos distintos, em articulação com os agrupamentos de escolas e 

operadoras. (dezembro e março). 

O Decreto-Lei 7 /2003 de 15 de Janeiro, que instituiu os Conselhos Municipais de Educação transferiu 

para este novo órgão consultivo as matérias antes cometidas ao Conselho Consultivo de Transportes 

Escolares, previsto no Decreto-Lei 299/84 de 5 de Setembro, assim, o presente PTE deverá ser objeto 

de apreciação pelo Conselho Municipal de Educação. 



CAPITULO li 

ALUNOS TRANSPORTADOS E A TRANSPORTAR 

ANOS LECTIVO 2015/2016 - 2016/2017 

1 - Carreiras Públicas 

2 - Circuitos Especiais de Aluguer 

REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES 

RESUMO TOTAL DE ALUNOS TRANSPORTADOS NO ANO LECTIVO DE 
2015/2016 

• Circuito Especial 

CIRCUITOS ALUNOS TRANSPORTADOS 

ESPECIAIS 
Transportadora N.0 de Alunos Total 

Escola E.B. 2,3/S Táxi 
Carteado Mena 8 
• L. Monte (Subportela) /EN 13 

Escola EB2,3/S Barroselas 
7 

• Carvoeiro (Vacaria) St8. 
3 Leocádia (lugar de Agra) 

TOTAL 18 
Ili 

Escola E.B.2,3/S Lanheses Autocarros 
• 2º 3ª Ciclo e Sec. Montaria Vilar 

40 de Murteda e Meixedo 

Centro Escolar Lanheses 
Murteda-Meixedo-Montaria 

28 
Centro Escolar de Perre 
• Aldeia Nova, S.Gil, Costa, 

Madorra, Rocha e Samonde 
18 

Centro Escolar Portuzeto 
• Serreleis 

Sam onde 
13 

TOTAL 9 108 
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO: Escola Cooperativa Ancorensis e EB do Vale do Âncora 
DESTINO: Âncora 

ORIGEM ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 
EM 2015-2016 2016-2017 

Amonde 16 18 
Afife 12 21 
F. Soutelo I Sra. Cabeça 51 46 
TOTAL: 68 85 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola Secundária de Monserrate 
DESTINO: Monserrate 

ORIGEM ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 
EM 2015-2016 2016-2017 

Abelheira o 2 
Alvarães 10 6 
Amorosa 10 11 
Afife 3 4 
Areosa 22 28 
Barroselas 23 18 
Caminha 2 2 
Cardielos 8 5 
Carreço 21 23 
CarvoeiroNacaria 1 1 
Castelo do Neiva 3 10 
Chafé 9 8 
Darque/Cais Novo/Cabedelo 45 40 
Deão o 1 
Deocriste 4 2 
Lanheses 1 1 
Mazarefes 5 2 
Meadela/Cova 35 25 
Moldes 27 16 
Moreira Geraz do Lima 2 2 
Mujães 1 2 
Neiva (S. Romão) 10 9 
Nogueira 1 1 
Outeiro 5 5 
Perre 19 17 
Ponte de Lima o 1 
Portela Susã 3 3 
S. Salvador da Torre o 1 
Serreleis 5 6 
Stl' Leocádia 2 1 
Stl'. Marta de Portuzelo 18 16 
Stl'. Maria G.L. 12 8 
Subportela 8 10 
Viana do Castelo 1 o 
Vila de Punhe o 5 
Vila Franca 10 7 
Vila Fria 8 5 
Vila Mou 2 2 
Vila Nova de Anha 9 5 
Vila Nova de Cerveira 2 o 
Vila Praia Ancora 1 o 
TOTAL: 348 311 



ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola Secundária de Santa Maria Maior 
DESTINO: Santa Maria Maior - Viana do Castelo 

ORIGEM 
ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 

EM 2015-2016 2016-2017 

Afife 1 1 
Alvarães 5 4 
Amorosa 4 5 
Areosa 1 2 
Barroselas 10 5 
Caminha 2 2 
Cardielos 4 2 
Carvoeiro (Vacaria) - 2 
Castelo do Neiva - 8 
Chafé 2 8 
Darque/Cais Novo 15 17 
Deocriste 1 2 
Lanheses 1 2 
Mazarefes 5 5 
Meadela (Cova) 3 7 
Mujães 1 5 
Neiva S. Romão 8 8 
Neves 3 2 
Perre 5 6 
Ponte de Lima 1 -
Portuzelo (St8. Marta) 3 9 
Serreleis 2 -
Subportela 3 5 
Vila de Punhe - 6 
Vila Franca 3 4 
Vila Mou 1 -
Vila Nova de Anha 4 3 
Vila Nova de Cerveira 2 -
Moldes 
TOTAL: 90 120 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola E B 2.3, Dr. Pedro Barbosa 
DESTINO: Viana do Castelo 

ORIGEM 
ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 

EM 2015-2016 2016-2017 

Afife 4 3 
Areosa 71 75 
Carreço 45 52 
Darque/Cais Novo 4 4 
Meadela 1 1 
Serreleis 1 1 
Viana do Castelo - 2 

TOTAL: 126 138 
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ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola EB.2,3/S de Barroselas 
DESTINO: Barroselas 

Barroselas 
Carvoeiro'* 
Mujães 
Neves 

ORIGEM 

Portela Susã 
Vila de Punhe 
St.ª Leocádia* 
TOTAL: 
*táxi - 8 vacaria e 3 St.ª 
Leocádia 

ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 
EM 2015-2016 2016-2017 

9 
49 
17 
32 
46 
36 

189 

9 
50 
19 
34 
55 
41 

3 
211 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola E B 2,3 de Frei Bartolomeu dos Mártires 
DESTINO: Viana do Castelo 

ORIGEM 
ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 

EM 2015-20156 2016-2017 

Abelheira . 3 
Darque 2 5 
Deocriste 1 1 
Meadela - 4 
Meadela Portuzelo 1 3 
Nogueira /Corredouras 2 2 
Perre 1 -
Subportela 3 5 
Santa Marta Portuzelo - 1 
S. Salvador da Torre 2 2 
Vila Franca 3 6 
Outeiro (Romãe) . 1 
TOTAL: 15 33 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola E B 2,3/S de Monte da Ola 
DESTINO: Vila Nova de Anha - Monte da Ola 

Alvarães 
Chafé 
Darque 
Mazarefes 
Neiva 

ORIGEM 

Vila Fria I Valverde 
Vila Nova de Anha 
TOTAL: 

ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 
EM 2015-2016 2016-2017 

115 
9 
21 
60 
5 

52 
48 

310 

137 
8 
8 
62 
2 

89 
57 

363 



ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola EB.2,3/S Pintor José de Brito 
DESTINO: Santa Marta Portuzelo 

ORIGEM ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 
EM 2015-2016 2016-2017 

Cardielos 
Meadela 
Meixedo 
Nogueira (Corredouras) 
Outeiro (Romãe e Valadares) 
Lanheses 
Perre 
Portuzelo - Meadela 
Santa Marta (Samonde) 
Serrei eis 
Viana do Castelo 
Vila Mou 
TOTAL: 

46 
22 
24 
23 
29 
23 
92 
23 
28 
25 
1 

336 

51 
8 

42 
47 
1 

113 
28 
37 
44 
1 
1 

373 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola Colégio do Minho 
DESTINO: Viana do Castelo -

ORIGEM 
ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 

EM 2015-2016 2016-2017 

Afi f e . 6 
An ha . 3 
Are osa - 9 
Alv arães . 3 
Ca rreço 1 2 
Da rque 2 12 
Ma zarefes - 2 
Sa nta Marta Portuzelo 1 3 
Me ade la . 8 
Vila Franca 1 -
TO TAL: 5 48 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola E B 2,3 de Viana do Castelo 
DESTINO: Abelheira -

ORIGEM 
ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 

EM 2015-2016 2016-2017 

Me adela-Cova 76 86 
Pe rre 5 3 
Da rque - 1 

TO TAL: 81 90 
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ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola E B 2,3 de Carteado Mena 
DESTINO D : arque 

ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 
ORIGEM EM 2015-2016 2016-2017 

Anha 1 -
Darque/Cais Novo 22 82 
Barroselas 1 -
Mazarefes - 2 
Subportela 16 18 
Vila Franca 41 40 
Vila Fria 3 6 
TOTAL: 84 148 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola E B 2,3/S de Lanheses 
DESTINO: Lanheses 

ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 
ORIGEM EM 2015-2016 2016-2017 

Deão 46 52 
Deocriste 43 44 
Fontão 60 59 
Lanheses 1 2 
Meixedo - 20 
Montaria - 14 
Moreira G. Lima 25 32 
Serre leis - 1 
S. Pedro de Arcos 27 28 
S. Salvador da Torre 24 29 
Sr. Guia 11 10 
St8. Leocádia 38 41 
St8. Maria G. Lima 53 60 
Vila Mou 26 26 
Vilar de Murteda - 5 
Vitorino das Donas 1 1 
TOTAL: 355 424 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola E B 1. 2,3 de Castelo Neiva 
DESTINO: Castelo Neiva 

ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS A TRANSPORTAR 
ORIGEM EM 2015-2016 2016-2017 

Amorosa 34 30 
Moldes 47 47 
Cais Novo 1 -
Chafé 44 44 
Pedra Alta 32 33 
Rotunda E N 13 57 59 
TOTAL: 215 213 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: Escola Primeiro Ciclo Cabedelo N.0 3 
DE ST NO D C b d 1 1 : · araue- a e eo 

ALUNOS 
ALUNOS A TRANSPORTAR 

ORIGEM TRANSPORTADOS EM 
2016-2017 

2015-2016 
Cais Novo 18 18 
Oarque 3 3 
TOTAL: 21 21 



CAPITULO Ili 

PREVISÃO DE ALUNOS A TRANSPORTAR 
E RESPECTIVOS CUSTOS 

2016/2017 

REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES 
Município de Viana do Castelo 

Plano de Transportes para o Ano Lectivo 201612017 
Previsão de Custos 

Destino a: Viana do Castelo (Esc. Monserrate; Stº.Mº. Maior; C. Minho; Dr.Pedro Barbosa; Frei Bart. Milrtlres) 

Viana (Abelhelra) 

ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS Encargo ORIGEM 

~Cic. 30Cic. Sec. MEN. Total Mensal 9 Meses Comp. Alunos camara 

Mfe 7 2 5 3 14 533,40€ 4.800,60€ 857,25€ 3.943,35 E 
Alvarães 3 10 3 13 702,66€ 6.323,94 E 2.673,00€ 3.650,94 € 
Amorosa 16 16 769,60€ 6.926,40€ 3.463,20€ 3.463,20€ 
Âncora/Carrinha 2 2 96,20€ 865,80€ 432,90€ 432,90€ 
Anha 3 11 3 14 420,10 E 3.780,90€ 1.539,45€ 2.241,45€ 
Abelheira 3 2 3 5 140,20 € 1.261,80 E 279,90€ 981,90 E 
Areosa 33 49 32 33 114 3.410,10 E 30.690,90€ 4.478,40€ 26212,50€ 
Barroselas 21 21 1.247,40€ 11.226,60 E 5.613,30€ 5.613,30€ 
Cerveira V.N. o o . E . E . E . E 
Cardielos 7 7 336,70 E 3.030,30€ 1.515,15€ 1.515,15€ 
Carreço 28 26 23 28 77 2.363,90 E 21.275,10€ 3.218,85 E 18.056,25€ 
CaNOeiro 3 3 207,45€ 1.867,05 E 933,53 E 933,53€ 
C.Neiva/moldes P .AHI 35 35 2.079,00€ 18.711,00€ 9.355,50 E 9.355.50€ 
Chafé 11 11 419,10€ 3.771,90 E 1.885,95 E 1.885,95 E 
Cais Novo 2 10 2 12 373,20€ 3.358,80 E 1.399,50€ 1.959,30 E 
Darque/Cab. 6 12 45 9 63 1.949,40 E 17.544,60 E 6.297,75€ 11.246,85€ 
Deão 1 1 59,60€ 536,40€ 268,20 E 268,20€ 
Deocriste 1 4 1 5 271,35€ 2.442,15 E 1.069,20€ 1.372,95 E 
Balugães o . E . E . E . E 
Lanheses 3 3 178,20 E 1.603,80 € 801 ,90 E 801,90€ 
Mazarefes 2 7 2· 9 271 ,70 E 2.445,30€ 979,65€ 1.465,65 € 
Meadela 48 59 26 64 133 3.873,90€ 34.865,10€ 3.638,70 € 31.226,40€ 
Moreira G.L. 2 2 103,50 E 931,50 E 465,75 E 465,75€ 
Mujães 7 7 415,80€ 3.742,20 E 1.871,10 E 1.871,10€ 
Neiva S. R. 17 17 817,70 E 7.359,30€ 3.679,65 € 3.679,65€ 
News 6 6 356,40€ 3.207,60€ 1.603,80 € 1.603,80€ 
Nogueira 1 1 3 1. 5 268,65€ 2.417,85€ 801,90 E 1.615,95 E 
Outeiro/Romãe 1 5 1 6 240,50€ 2.164,50€ 1.082,25 E 1.082,25 € 
Perre 3 23 26 808,60€ 7.277,40€ 3.218,85 € 4.058,55 € 
P. Lima 2 2 178,60 E 1.607,40 E 803,70 E 803,70 € 
Portela Suzã 3 3 207,45 E 1.867,05 € 933,53 E 933,53€ 
Amonde(JF) o . E . E . E . € 
SI°. Marta 3 32 3r 35 1.076.20€ 9.685,80€ 4.478,40 E 5.207,40€ 
S. Salvador 1 1 1 1" 3 120,95 E 1.088,55 E 216,45 E 872,10 € 
Serreleis 1 5 6 228,60€ 2.057,40 E 857,25 E 1.200,15 E 
Subportela 5 14 sr 19 797,15€ 7.174,35 E 3.030,30 E 4.144,05€ 
Viana 2 2 62,20€ 559,80€ E 559,80 E 
SI° Leocadia 1 1 69,15€ 622.35€ 311,18 E 311,18€ 
Vila Franca 3 3 11 6r 17 756,00€ 6.804,00€ 2.673,00€ 4.131,00 € 
Vila Fria 5 5 155,50 E 1.399,50 E 699,75€ 699,75€ 
\/ilaMou 2 2 118,80€ 1.069,20€ 534,60 € 534,60€ 
V. Punhe o 11 11 529,10€ 4.761,90€ 2.380,95 E 2.380,95€ 
TOTAL 142 167 424 168 733 27.014,01 € 243.126,09 € 80.343,68€ 162.782,42€ 
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Destino a: Barroselas (Escola EB 2,3/S de Barroselas) 

ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS Encargo ORIGEM 

2"Cic. 3° Cic. Sec. MEN. Total Mensal 9Meses Comp. Alunos 
Câmara 

Bauosetas 2 1 1 3 1t1.20E 1009,80€ 200.48E 809.33E 1 

Alvas 1 2 3 1 6 245.BSE 2.212.65€ 60t43E 161123€ 

Carvoewo 3 22 6 5 31 1273,80€ 11484.20€ 1202.BSE t>.26135€ 

Mujães 1 12 6 2 9 803.55€ 7.23195€ 1202.BSE 6.029,t>E 

Neves 6 1l 12 6 34 13S6,00E 12.474,00E 2.405.iOE t>.068,30E 

PortelaSuza 11 28 1l 6 55 3.088.80€ 27.799.20€ 4276,80€ 23.522,40E 

ViladePunhe 1l 9 9 o 41 2.435.40€ 2191l.60E 2.405,70€ 1l.511.90E 

Tras Mosteiro 2 7 2 3 11 

Total 37 108 55 24 200 9.345,60 € 84.110,40€ 12.295,80€ 71.814,60€ 

Destino a: Portuzelo (Escola EB. 2,3/S do Pintor José de Brito) 

ALUNOS A 'TRANSPORTAR CUSTOS Encargo ORIGEM 

2° Cic. 3°Cic. , Sec. MEN. Total Mensal 9 Meses Comp. Alunos Câmara 

Romee 2 9 2 2 1l 83\60E 7.484,40€ 623,70€ 6.860.70€ 

Can!ielos 1l 31 4 13 51 t928.85E 17.359,65E 80\90€ 13.557,75€ 

Correcl.(Nogueira) 12 20 1) 12 42 2.6tl,60E 23.522,40€ 3267,00E 20255,40€ 

Meadela 2 1 5 2 8 475.20€ 4276,80€ 1338,50€ 2.940,30€ 

Lanheses 1 1 2 ltl,40€ 1020,60€ 255,15€ 765,45€ 

Outeiro 6 13 7 6 26 t366.20 E 12295,80€ t87UlE 1).424,70€ 

Perre 36 48 14 36 98 2.811.20€ 25.372,BOE t959,30E 23.4tl,50E 

Portuz.(M eadela) 12 tl 3 12 28 1009,80€ 9.088.20€ 60\43€ 8.486,78€ 

Samonde 5 14 9 5 28 713.0SE 6.47\45€ t259,5SE 521\90€ 

Serre leis 9 15 5 9 29 545.85€ 4.912,65€ 607,50€ 4.305,llE 

Vtana 1 1 1026,30€ 9236.70€ tl9,95E 9.096.75€ 

WaMou 1 1 68,00E 594,00E E 594.00E 

Valadares 5 3 8 607.20€ 5.484,80€ t024.65E 4.440,15€ 

Total 100 171 64 100 335 14.122,25€ 127.100,25 € 13.747,73€ 113.352,53 € 

Destino a: Darque (Escola EB 2,3 de Carteado Mena) 

ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS Encargo ORIGEM 

20Cic 3° Cic. Sec. MEN. Total Mensal 9 Meses lcomp. Alunoi 
Câmara 

Mazarefes o 2 2 62,20€ 559,BOE E 559,BOE 

O arque s 46 34 65 t693.40€ 15.240.60€ E 15.240.60€ 

Subportela 5 13 5 fj t039,50€ 9.355,50€ E 9.355,50€ 

Vila Franca 1) 30 5 40 1674,75€ 15.072,75€ - E 15.072.75€ 

Vila Fria o 6 6 f!S,60€ t679,40€ - E 1679,40€ 

Total 34 97 o 44 131 4.656,45€ 41.908,05 € . € 41.908,05€ 

Destino a: Escola do 1° Ciclo do Cabedelo - Darque 

ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS Encargo ORIGEM 

1° CEB MEN. Total Mensal 9Meses t::omp. Aluno: 
camara 

Cais Novo 11 11 11 314,60€ 2.83140€ € 2.83140€ 

O arque 6 6 6 198,00€ 1782,00E E 1782,00€ 

1' 

Total 17 o o 17 17 512,60 € 4.613,40 € . € 4.613,40 € 



Destino a: Vila Nova de Anha (Escola EB 2,3/S de Monte da Ola) 

ALUNOS A lRANSPORTAR CUSTOS Encargo ORIGEM 
2° Cic. 3° Cic. Sec. MEN. Total Mensal 9 Meses Comp. Alunos Câmara 

Alvarães 39 67 31 23 tl7 7.454.70€ 67.092,30€ 8.286.30€ 58.806,00€ 

O arque 6 o 6 1!6.60€ 1679.40€ . € 1679,40€ 

Chalé 1 3 4 o 8 356,40€ 3207.60€ 80\90€ 2.405,70€ 

Mazareles 1) 40 12 8 70 2.126,20€ '9.tl5,80€ 1679,40€ 17.456.40€ 

Neiva o 2 o o 2 89,1)€ 80\90€ E 80\90€ 

Vila F ria/Valverde 24 32 '9 14 89 2.679,00E 24.11\00E 2.659,05€ 2145\95€ 

VilaNAnha tl 29 15 1) 67 2.020.20€ 11.11\80€ 2.099,25€ 1S.082.55E 

Total 87 179 81 55 379 f4.9t2,20 € 134.209,80 € 15.525,90 € 118.683,90€ 

Destino a: Escola E.B.1,2,3 de Castelo Neiva 

ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS Encargo ORIGEM 

1"2°Cic. 3° Cic. Sec. MEN. Total Mensal 9Meses ~omp. Aluno~ 
Câmara 

Amorosa 7 23 5 30 t633,50E 14.70\50€ E 14.70\50€ 

Rotunda EN tl 25 34 15 59 3.399,00E 30.59\00E E 30.59\00E 

Chalé 1) 34 1) 44 2.313.60€ 20.8'19.40 E E 20.849,40€ 

Moldes '9 28 13 47 1287,00E tt583,00E E tt583,00E 

PedraAtta tl 20 12 33 89\00E 8.0'9,00E E 8.0'9,00E 

o 
Total 74 139 o 58 213 9.527,10€ 85.743,90€ . € 85.743,90 € 

Destino a: Lanheses (Escola EB.2,3JS de Lanheses) 

ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS Encargo ORIGEM 

2°Cic. 3°Cic Sec. MEN. Total Mensal 9Meses Comp. Aluno~ 
Câmara 

Deão ti 23 1l 14 52 3.649,80€ 32.848.20€ 4.729,73€ 28.11l,48E 

Oeocriste 8 25 t1 1) 44 3.413,80€ 30.769.20€ 4.328,78€ 26.440,43€ 

P.Uma·Fontao 12 28 1l 8 58 2.412,30€ 2t7t>.70E 3.608,55€ 1l.t>2,15E 

Lanheses 2 1 2 33,00E 297,00E E 297,00E 

Montaria·(Circ.) 6 6 2 7 14 E E E E 

Moreira 12 t1 9 11 32 t923,90E 17.315,1lE 2.940,30€ 14.374,80€ 

Meixedo-(Cirt.) 4 14 2 5 20 E E E E 

S. Pedro Arcos 7 8 1l 2 28 t603,80E 14.434.20€ 3.474,90€ 1).959,30€ 

$.Salvador 1l 1l 9 9 29 t455,30E 1l.097,70E 2.405,70€ 1l.692,00E 

St'. leocádia 9 24 8 11 41 2.694,45€ 24250,05€ 2.732,40€ 2t517,65E 

St'.Maria 17 28 15 1l 60 3.666,30€ 32.996,70€ 4.900,50€ 28.096,20€ 

St'.lec.Sr.da Gula 6 4 1l 726,00E 6.534,00E t306,80E 5227,20€ 

Serreleis 1 1 66.00E 594,00E 297,00E 297,00E 

V. Murteda-(Circ.) 1 1 3 5 E E E E 

WaMou 4 14 8 4 26 792.00E 7.128.00E 1138,00E 5.940.00E 

Total 108 198 116 101 422 22.441,65€ 201.974,85€ 31.912,65€ 170.062,20 € 
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Previsão de Custos - Circuitos Especiais 

ORIGEM 

TÁXIS 

Agros. Sanla Leocâdia e Vacaria para Barro selas (7 alunos) 

Monte Subportela-Carteado Mena (8 alunos) 

Juntas de Freguesias • 1º Ciclo; 2° Ciclo e Secundário 
A monde (7 alunos) 

Carvoeiro (3 alunos) 

M eixedo (6 alunos) 

Montaria(6alunos) 

M ujães( 23 alunos) 

Outeiro(7alunos) 

A lvarães(21alunos) 

Sta Leocádia(3 alunos) 

Alile('D alunos) 

Torre e Vila Mou(8 alunos) 

Chalé(9alunos) 

TOTAL: 118 Alunos 

Clrcy!to Especiais Autocarros 

Aldeia Nova-S.Gil-Costa-Vieito· M adorra-Rocha'Centro Escolar de Perre(16 alunos) 

Montaria ·M urteda·M eixedo/Centro Escolar de Lanheses(2 viagens • 
f'CEB e2º3º/SEC)·40+28 alunos 

Serreleis J Pintor José de Brito (24 alunos) 

TOTAL: 108 Alunos 

Total 

Mensal 

652,00€ 

529,83€ 

t460,00E 

950,00€ 

'60,00€ 

850,00€ 

11)0,00€ 

700,00E 

850,00€ 

750,00€ 

850,00€ 

850,00€ 

750,00E 

1315,52 € 

2.144,00€ 

1315,52€ 

15.218,87€ 

CUSTOS 

9 Meses Comp. Aluno~ . 

5.868,00E 

4.768,47€ 

14.600.00€ 

9.500,00E 

1350,00E 

8.500.00€ 

tt000,00€ 

7.000,00€ 

7.650,00€ 

7.500,00€ 

8.500,00€ 

8.500.00€ 

- E 

6.750,00€ 

. € 

1t848,68€ 

- € 

'9.296,00€ 

€ 

11848,68€ 

€ 

€ 

144.479,83 € . € 

Encargo 
Câmara 

5.876,01€ 

4.768,47€ 

14.600,00E 

9.500,00E 

1350,00€ 

8.500,00€ 

tt000,00€ 

7.000,00€ 

7.650,00€ 

7.500,00€ 

8.500,00€ 

8 .500,00E 

- € 

6.750,00€ 

e 
11848,68€ 

€ 

'9296,00€ 

E 

11848,68€ 

- € 

E 

144.487 ,84 € 



Previsão de Custos dos Alunos Provenientes deste Concelho 

Destino a: Âncora 

ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS Encargo Origem 
7°19" 10°112° MEN. Total Mensal 9 Meses Comp. Aluno Câmara 

Afife 5 4 9 400,95€ 3.608,55€ 801,90 € 2.806,65€ 
A monde 4 5 9 653,40€ 5.880,60€ 1.633,50 € 4.247, 10 € 
Freixieiro Soutelo 4 12 16 712,80€ 6.415,20 € 2.405,70 € 4.009,50€ 
Montaria o . € . € . € . € 

Total 13 21 o 34 1.767,15€ 15.904,35€ 4.841 ,10€ 11.063,25€ 

PREVISÃO DE CUSTOS I ALUNOS DE FORA DO CONCELHO 

DESTINO A: Viana do Castelo 

Origem 
ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS 
5°19" 100/12° TOTAL MENSAL 9 MESES 

.Ancora I Caminha o 2 2 96,20€ 865,80 € 
Balugães o o o . € . € 
Ponte Lima o 2 2 178,60 € 1.607,40€ 
Vila N. Cerwira o o . € . € 

TOTAL o 4 4 274,80€ 2.473,20€ 

DESTINO A: Lanheses 

Origem 
ALUNOS A TRANSPORTAR CUSTOS 
5º / 9" 10º/12° TOTAL MENSAL 9 MESES 

Fontão 40 18 58 2.412,30 € 21 .710,70 € 
$ .Pedro D'Arcos 15 13 28 1.603,80€ 14.434,20€ 

TOTAL 55 31 86 4.016,10€ 36.144,90 € 

Notas: 
2° Ciclo, 3° Ciclo e Secundário - Alunos gratuitos em escolaridade obrigatória; 

SEC. -Alunos que frequentam o Ensino Secundário (10° ao 12° anos), que 

comparticipam ainda o respetivo transporte em 50%; 

MEN. - Alunos menores de 12 anos; 

COMP. ALUNOS-Comparticipação dos alunos (50%)- Ensino Secundário 

(10° ao 12º anos) 



Quarta-Feira, 25 de maio de 2016 

- 25-

CAPITULO IV 

RELAÇÃO DE CUSTOS - COMPARTICIPAÇÃO NOS PASSES 

ESCOLARES PELOS ALUNOS QUE UTILIZAM A R.T.E. /VIANA DO 

CASTELO E RESIDEM FORA DO CONCELHO 

CÁLCULO DA RTE DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO 

ALUNOS DE FORA DO CONCELHO 

ANO LETIVO 2016/17 

CUSTO DA R.T.E. (9 MESES A 44 VIAGENS/Mi::S) - 38.618,10€ 

COMPARTICIPAÇAO DOS ALUNOS (50% DO CUSTO DOS PASSES) - 8.320,05€ 

ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL - 30.298,05€ 

DISTRIBUIÇAO DOS ALUNOS DE FORA DO CONCELHO DE VIANA 

DO CASTELO E QUE UTILIZAM A R.T.E 

Distribuídos pelas seguintes Câmaras 

Caminha-2 

Esposende - O 

Ponte de Lima - 88 

Valença-O 

Vila Nova de Cerveira - O 

Total - 90 



CAPITULO V 

R. T. E. 2016/17 

CÁLCULO DO CUSTO 

CUSTO GLOBAL DO R.T.E. E COMPONENTES DO SEU 
FINANCIAMENTO 

CUSTO 
Custo da R. T. E. (9 meses a 44 viagens/mês) 1.083.170,92 € 

FINANCIAMENTO 

Comparticipação dos alunos ( 50% do custo dos passes) 158.666,85 € 

Comparticipações de outros municípios nos passes 
escolares dos alunos de fora do concelho 30.298,05€ 

Encargos da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo ·Concretização 894.206,02 € 
de Competência Especifica 

REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES 
PREVISÃO ANO 2016117 

Encargos Perc% 

Comparticipação dos Alunos 
158.666,85 € 14,6% 

do Ensino Secundário 

Comparticipação de outros 
30.298,05€ 2,8% 

Municípios 

Encargos suportados pela 
Câmara Muncipal de Viana do 894.206,02 € 83% 

Castelo 

TOTAL 1.083.170,92 € 100% 
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• P~rc ~~ • Em:argos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e nos termos da alínea gg) do nº 

1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro aprovar o Plano de Transportes Escolares 

2016/17. Mais foi deliberado ao abrigo do disposto no art. 22° do Decreto-Lei n.0 197 / 99, de 8 

de Junho, conjugado com o artigo 6°, nº 1, alínea c) da Lei n.0 8/12, de 21 de Fevereiro e artigo 12° 

do Decreto-Lei nº 127 / 2012, de 21 de Junho, solicitar à Assembleia Municipal a emissão de 

autorização à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, relativo ao Plano 

de Transportes Escolares 2016/17, cujos encargos previstos são os constantes do quadro 

seguinte:-

PERIODO LECTIVO ENCARGOS 
1º Período 390.100,00 € 
2° Período 311.985,45 € 
3° Período 381.085,47 € 

TOTAL 1.083.170,92 € 

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

em efetividade de funções. (09) AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA AS ESCOLAS 

PARA O ANO LECTIVO DE 2016-2017:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-ACÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR - AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS DO 12 CICLO DO ENSINO 

BÁSICO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 2016/2017 · A Acção Social Escolar traduz-se na 



implementação de apoios sócio educativos a alunos do 12 CEB e crianças do EPE que, promovam a 

igualdade de oportunidades no acesso à educação e no combate às diversas formas de exclusão social 

e escolar, criando condições para a realização de aprendizagens significativas por parte de todos os 

alunos. A atribuição de auxílios económicos reveste-se de uma das medidas de intervenção de maior 

destaque desenvolvidas pela Câmara Municipal, nomeadamente, no apoio para aquisição de livros e 

material escolar, na comparticipação e no reforço da mesma na alimentação das crianças/alunos e 

das famílias numerosas, bem como, na promoção e dinamização das Atividades de Animação e Apoio 

à Família. Nos termos do Decreto-Lei n2 55/2009, de 2 de Março e no Despacho n2 8452-A/2015, de 

31 de Julho, têm direito a beneficiar dos apoios, os alunos pertencentes aos agregados familiares 

integrados no 12 e 22 escalão do abono de família. O valor dos apoios a atribuir, por aluno, para a 

aquisição de livros e material didático, valores de comparticipação nas refeições e o preço de 

referência da refeição, é feita após prévia audição do Conselho Municipal de Educação, conforme o 

previsto no Decreto-Lei n2 7 /2003. Com base na legislação atualmente em vigor, propõe-se para o 

12 CEB e Pré-escolar para o ano letivo de 2016/2017: Q- Que se considere apenas 2 escalões; Q -

Que para o 12 CEB se mantenha o valor de€ 44,00 como valor a atribuir à aquisição de livros e material 

didático (área curricular), para os alunos do escalão A e € 22,00 para os alunos do escalão B; Q - Que 

se mantenha em € 1,46 o valor máximo a pagar por refeição, ficando isentos do pagamento da 

refeição os alunos com o escalão A e€ 0,73 para os alunos do escalão B. Q- Que, para efeitos de 

formulação dos respetivos pedidos de apoio, os requerentes procedam à entrega da Declaração 

emitido pelo serviço competente da Segurança Social ou da Instituição pagadora do abono de família. 

Apoio Específico do Município de Viana do Castelo Q- Que se mantenha o reforço do apoio às 

famílias numerosas com crianças/alunos que frequentem as escolas de 12 CEB e pré-escolar. 

Traduzindo-se na redução de 25% no custo das refeições a agregados com 2 educandos e redução de 

50% no custo das refeições a agregados com 3 ou mais educandos. Os encargos previstos para o 

Município, para o ano letivo de 2016/2017 são de €39.534,00 para livros e material didático e de 

€361.744,20 para a comparticipação das refeições, correspondendo ao apoio a 1900 alunos/crianças. 

O reforço de apoio às famílias numerosas (2 ou mais filhos) abrange 244 crianças/alunos e representa 

um acréscimo de encargo com as refeições de € 13.514,40. 

ESCALÕES ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
AUXÍLIOS ECONOMICOS A ALUNOS CAR~NCIADOS - 1.2CEB e PRÉ-ESCOLAR 
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Escalão Abono Família Esc. 
Apoio livros E Comparticipação Comparticipação 

Material Didático 12 Ceb Refeições Município Refeição Pais 

1.2 A €44 €1.46 Isento 
2.2 B €22 €0,73 €0,73 
. . - - €1,46 

Com base na legislação actualmente em vigor, propõe-se para as Actividades de Animação e Apoio 

à Família da Educação Pré-Escolar: Q- Que se considere o estabelecido no Despacho Conjunto nº 

300/97, de 9 de Setembro e em consequência se considerem os 6 escalões de rendimentos e as 

respetivas comparticipações, a assumir pelo município, conforme o constante no quadro anexo. Q-

Que, para efeitos de formulação dos respetivos pedidos de apoio, os requerentes procedam à entrega 

da declaração de IRS. Apoio Específico do Município de Viana do Castelo Q -Que se mantenha a 

gratuitidade do serviço de Atividades de Animação e Apoio às Famílias. 

ESCALÕES DE RENDIMENTOS E COMPARTICIPAÇÃO DAS FAMILIAS NA COMPONENTE DE 
ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

Escalões Rendimento Per Capita 
Componente de Animação e 

Apoio à Família 
1.2 Até 145 €7,00 
2.2 >145 a 245 € 14,00 
3.2 > 245a345 € 23,00 
4.!! >345a490 €28.50 
5.2 >490a 775 € 33,50 
6.!~ >775 €38.00 

A implementação do serviço gratuito das Atividades de Animação e Apoio à Família nos Jardins de 

Infância, abrangendo um universo de 581 crianças, representa para o Município um encargo anual de 

€165.982,50. (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. ( 1 O) PRÉMIO ESCOLAR ANTÓNIO MANUEL 

COUTO VIANA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta 

que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - PRÉMIO ESCOLAR ANTÓNIO MANUEL COUTO 

VIANA· António Manuel Couto Viana, insigne vianense que se destacou nas Letras Portuguesas, 

faleceu em 8 de Junho de 2010. Após essa data, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, em sua 

homenagem e para perpetuar e divulgar a sua obra, instituiu o Prémio Escolar António Manuel Couto 



Viana nas modalidades de Poesia, Conto, Ilustração e Ensaio, destinado a todos os alunos do concelho 

de Viana do Castelo. Neste ano letivo 2015/2016, a entrega de prémios da 6ª edição terá lugar no dia 

18 de Junho, propondo-se, para tal, a autorização de despesa de 2.000€, (N2 de compromisso: 2562) 

distribuída da seguinte forma:- Distribuídos da seguinte forma:-

12 Ciclo do Ensino Básico - 50 + 50 + 50 + 50 = 200€ 

22 Ciclo do Ensino Básico - 100 + 100 + 100 + 100 = 400€ 

32 Ciclo do Ensino Básico -150 + 150 + 150 + 150 = 600€ 

Ensino Secundário - 200 + 200 + 200 + 200 = 800€ 

(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. ( 11) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA:- Pela 

Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA-

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL E 
PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

O Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, criado em 1982, tem, atualmente, a 

funcionar as seguintes valências: centro de dia, refeitório social, centro de acolhimento temporário 

(Berço), jardim-de-infância, serviço de apoio domiciliário e centro de convívio. 

Em setembro de 1995, criou o seu Refeitório Social, com capacidade para 10 utentes (almoço de 2.ª 

a 6.ª). Em 2011 aumentou a capacidade desta valência para 36 utentes (almoço e jantar de 2.ª a 

domingo), no entanto, neste momento, serve diariamente cerca de 70 refeições completas e 

gratuitas, tanto ao almoço como ao jantar, números que correspondem ao dobro do acordo de 

cooperação assinado com a Segurança Social. 

Este Refeitório Social, desde a sua criação, organiza-se como um serviço integrado numa estrutura 

existente, onde funcionam outras respostas sociais. A sala de refeições destinada aos utentes desta 
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valência só tem capacidade para 10 utentes, os restantes fazem as refeições no espaço da garagem, 

com condições precárias. 

Assim, a Direção da Instituição pretende alargar a sua capacidade, através da construção de um novo 

refeitório social, para capacidade para 70 utentes, incluindo uma cozinha comum para toda a 

Instituição e condições sanitárias para higiene pessoal diária tanto para homens como para mulheres. 

Apesar do sucesso das inúmeras campanhas de angariação de bens que a Instituição tem levado a 

cabo, o resultado líquido desta valência mantém-se negativo. 

No que diz respeito à área sénior, e uma vez que a maioria dos utentes têm baixos recursos 

económicos, o valor das comparticipações acabam por não cobrir os custos, sendo que, em 2015, o 

Centro de Convívio e o Centro de Dia também tiveram resultados negativos. 

Desta forma, propõe-se a celebração de um protocolo de colaboração com esta Instituição, através 

da atribuição de um subsídio de 60.000,00€, em vigor de 1 de junho a 31 de dezembro de 2016, a 

pagar em 7 prestações mensais (Compromisso Financeiro n.º 2016/2524). 

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

Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. ( 12) INTERCÂMBIO DE IDOSOS - ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta 

que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - INTERCÂMBIO DE IDOSOS - ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO - A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou em outubro de 2014, em reunião 

camarária, a criação da V! Edição do Orçamento Participativo de Viana do Castelo, processo de 

participação dos cidadãos na tomada de decisão sobre os investimentos públicos municipais, 

procurando promover a cidadania ativa e a aproximação entre decisores e eleitos. Para esta 1.ª 

Edição, com carácter experimental, foi apresentado um montante global de 250.000,00€ para 

financiar projetos das áreas da Ação Social e Cultura, que incidiam no âmbito territorial da União de 

Freguesias de Viana do Castelo (Monserrate e Santa Maria Maior) e Meadela. Das 39 propostas 

apresentadas (15 da área da Cultura e 24 da Ação Social), apenas 10 foram consideradas elegíveis (5 



da área da Cultura e 5 da Ação Social), sujeitas a votação pública. No entanto, uma vez que nenhum 

projeto ultrapassava os 50.000€ e o somatório dos projetos não ultrapassava os 250.000€, todos 

foram considerados vencedores. Um dos contemplados centra-se num intercâmbio entre idosos de 

diferentes localidades, baseando-se na sua mobilidade, promovendo a sua participação em roteiros 

turísticos da região e a visita a museus, jardins públicos e participação em atividades diversas. Assim, 

será realizado um intercâmbio entre um grupo de idosos de Viana do Castelo e um de Vila Nova de 

Cerveira, estando prevista a vinda do grupo de Vila Nova de Cerveira a Viana do Castelo no próximo 

dia 3 de junho e a ida do grupo de Viana do Castelo a Vila Nova de Cerveira no dia 2 de setembro. Para 

efeito de assunção de despesas, nomeadamente transporte, refeições e atividades, propõe-se uma 

autorização de despesas até 2.500,00€. (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) 

HOMOLOGAÇÃO DA ACTA DO PROCEDIMENTO PARA RECRUTAMENTO DO 

CHEFE DE DIVISÃO JURÍDICA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - HOMOLOGAÇAO DA ACTA DO 

PROCEDIMENTO PARA RECRUTAMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO JURIDICA- Nos termos da legislação em 

vigor, e em virtude de ter sido Presidente do Júri, venho propor que seja deliberada a homologação da 

acta do procedimento para recrutamento do Chefe Divisão Jurídica, com a classificação final do 

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

proposta e em consequência homologar a Acta nº 3 de classificação final do concurso 

para Chefe da Divisão Jurídica. 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 Ilda Figueiredo e a abstenção dos 
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Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques por não conhecerem 

os pressupostos. (14) CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREITADA DE 

"REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO 

CASTELO" - ADJUDICAÇÃO:- Presente o processo de empreitada indicada em título 

do qual consta o relatório final que seguidamente se transcreve:- " RELATÓRIO FINAL DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO" - 1 - INTRODUÇÃO • o presente documento tem por 

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

Prévia do Concurso Público para a "Reabilitação da Rede Viária Municipal do Concelho de Viana do 

Castelo", nos termos previstos no art.º 148.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro. 2 - AUDIÊNCIA PRÉVIA - Em tempo oportuno, o Júri 

procedeu à apreciação das propostas recebidas e, em função do exigido nas peças do procedimento 

e na legislação aplicável, ordenou-as para efeitos de adjudicação, conforme melhor consta do Relatório 

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

de Audiência Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 147° e 123º do CCP. 3 -

RESULTADO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA • Realizada a Audiência Prévia, foi apresentada alegações 

escritas pelo concorrente n.0 10 - Alexandre Barbosa Borges, SA. 3.1 ·Analisadas as observações 

apresentadas pelo Concorrente n.º 10 - Alexandre Barbosa Borges, SA., o Júri reanalisou 

integralmente as propostas apresentadas quer a da reclamante quer a proposta referida na 

reclamação. e registou o seguinte: a) - Das propostas apresentadas, o Júri considera que as 

pontuações atribuídas aos concorrentes correspondem às informações constantes nas suas 

propostas, bem como ao cumprimento dos subcritérios em apreço, conforme os quadros apresentados 

em anexo ao relatório preliminar. 4. CONCLUSÕES - Face ao referido no ponto precedente o Júri 

deliberou por unanimidade: - 4.1 - Manter a pontuação da proposta do concorrente nº 1 O - Alexandre 

Barbosa Borges, SA conforme o exarado no primeiro relatório preliminar. 4.2 - Manter a pontuação da 

proposta do concorrente nº 9 - Cândido José Rodrigues, SA conforme o exarado no primeiro relatório 

preliminar. 4.3 - Propor a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente nº 9 - Cândido José 



Rodrigues, S. A, pelo valor de 1.199.122,41 €(um milhão cento e noventa e nove mil, cento e vinte e 

dois euros, quarenta e um cêntimos) sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em vigor. intenção essa já 

sugerida no relatório preliminar lavrado em 28 de abril de 2016. (a) Nuno Pinto; (a) Célia Pereira; (a) 

Alberto Rego.". A Câmara Municipal deliberou concordar com o teor do transcrito 

documento e adjudicar a referida empreitada à firma Cândido José Rodrigues, S. A., pelo 

valor de 1.199.122,41 €(um milhão cento e noventa e nove mil, cento e vinte e dois euros, 

quarenta e um cêntimos) sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em vigor. Esta deliberação 

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

de funções. ( 15) 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. As rubricas de beneficiação e requalificação de 

escolas foram reforçadas em 147.400€. A rubrica 07030301 "Requalificação da Rua Sport Club 

Vianense" foi reforçada em 94.177€ para acomodar abertura de procedimento concursal e 

candidatura a fundos comunitários. 

llENTFICAÇÃO DM RUBRICAS DESPESA 
M DOTAÇÃO 

llSC~ 
DOTAÇÃO 

ORGÃNICA DESCRIÇÃO AlfTERIOR ..... ~. SEGUINTE 

02 GAMARA MUNICIPAL 
0201 PRESIDENCIA 

01 DESPESAS COM O PESSOAL 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 642.000.00 20.000.00 0,00 662.000,00 
010309 SEGUROS 
01030901 SEGUROS OE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. 154.200,00 500,00 0.00 154.700,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 
020225 OUTROS SERVIÇOS 375.950,00 15.000.00 0,00 390.950,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0602 DIVERSAS 
060203 OUTRAS 
06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 135.000,00 5.000,00 0,00 140.000,00 
06020302 IVA PAGO 20.000,00 24.000,00 0,00 44.000,00 
09 ATIVOS FINANCEIROS 
0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-
090802 PÚBLICAS 2.127.363,83 0,00 173.435,00 1.953.928,83 
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 
1102 DIVERSAS 
110299 OUTRAS 10.000,00 95.000,00 0,00 105.000,00 

0202 DEPARTAMENTO OE AOMINISTRACAO GERAL 
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01 DESPESAS COM O PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010104 PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO 
01010404 RECRUTAMENTOPESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 15.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL . 
010301 ENCARGOS COM A SAUDE 30.000,00 0,00 5.000,00 25.000,00 

0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO.CULTURA E QUALIDADE DE VIDA 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 70.000,00 0,00 10.000,00 60.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020107 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 37.000,00 600,00 0,00 37.600,00 
020121 OUTROS BENS 185.700,00 0,00 7.000.00 178.700,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020208 LOCAÇAO DE OUTROS BENS 165.000,00 15.000,00 0,00 180.000,00 
020210 TRANSPORTES 
02021009 OUTROS 116.500,00 2.000,00 0,00 118.500,00 
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 17.500.00 1.000,00 0,00 18.500,00 
020217 PUBLICIDADE 152.131,82 8.000,00 0,00 160.131,82 
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 210.000,00 0,00 38.000.00 172.000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1.641.150,00 0,00 3.000,00 1.638.150,00 
04 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070101 FINS CULTURAIS 446.000,00 23.000,00 0,00 469.000,00 
04070104 FINS SOCIAIS 705.216,86 57.000,00 0,00 762.216,86 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 

' 070103 EDIFÍCIOS 
07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
0701030209 OUTROS 555.579,25 0,00 64.500,00 491.079,25 
07010305 ESCOLAS 1.154.000,00 122.400,00 0,00 1.276.400,00 
070104 CONSTRugõES DIVERSAS 
07010406 INSTALAÇ ES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 80.000,00 0,00 10.000,00 70.000,00 
070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 
07011002 OUTRO 176.000,00 1.200,00 0,00 177.200,00 
08 TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL 
0803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
080306 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 50.000,00 0,00 26.610,50 23.389,50 
0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.032.000,00 26.610,50 0,00 1.058.610,50 

0204 DEPARTAMENTO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010104 PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRA TO INDIVIDUAL TRABALHO 

ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO 
01010402 REMUNERATORIO 10.000,00 0,00 9.000,00 1.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020219 ASSISTtNCIA TÉCNICA 50.000,00 0,00 17.100,00 32.900,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 15.000,00 1.500,00 0,00 16.500,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇAO 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010104 PESSOAL QUADROS- REGIME CONTRA TO INDIVIDUAL TRABALHO 
01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERA TORIO 20.000,00 0,00 19.000,00 1.000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 30.000,00 0,00 5.000,00 25.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
02010299 OUTROS 440.000,00 0,00 30.000,00 410.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 201.000,00 1.500,00 0,00 202.500,00 
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 80.000,00 0,00 20.000,00 60.000,00 
020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 97.000,00 28.000.00 0,00 125.000,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 
07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 165.000,00 0.00 40.000,00 125.000,00 
07010413 OUTROS 2.513.120,21 25.000,00 0,00 2.538.120,21 
070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 
07010602 OUTRO 155.414,99 0,00 13.000,00 142.414,99 
0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 
070205 MATERIAL DE TRANSPORTE 34.330,27 13.000,00 0,00 47.330,27 
0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 1643682,49 19.335,00 0.00 166.3017,49 

15757839.72 504.645.50 504.645.50 15.757.839,72 
202.100,00 177.100,00 
302.545,50 327.545,50 



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

Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre e Maria José Guerreiro os 

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

abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (16) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A 

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

de 12 de Setembro, ratificar o despacho do Presidente datado de 13 de maio corrente, 

pelo qual aprovou a lista de erros e omissões bem como autorizou a prorrogação de 

prazo para entrega das propostas tudo respeitante ao concurso público da empreitada 

de "Requalificação da rua Cidade de Riom - Arranjo Urbanístico". Esta deliberação foi 

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

funções. (17) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada 

a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao público, não se 

tendo registado qualquer intervenção. (18) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:-

Nos termos do número 3 do artigo -5''1° 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 vinte horas, declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta. 
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