
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

11 DE JULHO DE 2016:- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos onze dias do mês de Julho 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, Joaquim Luís Nobre 

Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves 

Teixeira, Francisco Manuel Marques Franco 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 dezasseis horas registando-se a falta das 

Vereadoras Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, por se encontrar em 

representação do Município na cidade geminada do Maranhão e de Helena Cristina 

Mendes Marques. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O Presidente da Camara 

solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscrever-se para usar 

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

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

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

apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO- No dia 23 de 

Junho, o Presidente da Câmara esteve presente na reunião de trabalho no âmbito do projeto Alto 

Minho lnvest com o Embaixador do Japão em Portugal, Hiroshi Azuma. O encontro com empresários 



tinha com objetivo a captação de investimento estrangeiro para o Alto Minho e dar a conhecer as 

empresas e as vantagens competitivas do território, sendo que estes encontros se revestem de 

importância por serem potenciadores da internacionalização. No dia 25 de Junho o Presidente da 

Câmara esteve presente na Sessão Solene Comemorativa do Centenário da Conferência Vicentina da 

Sra. da Vinha de Areosa. Também no dia 25 de Junho, o Presidente da Câmara Municipal esteve 

presença na cerimónia simbólica de hasteamento das bandeiras azuis do concelho às praias de Afife, 

Arda (Mariana), Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo, Amorosa e Castelo de Neiva. A sessão decorreu no 

Centro de Mar que, pelo segundo ano consecutivo, ostenta também bandeira azul, galardão que lhe 

dá o título de Centro Azul. No dia 25, realizou-se o no Centro Cultural de Viana do Castelo o concerto 

do Agir, com cariz solidário revertendo a receita para a Metamorphys e para o Centro Paroquial de 

Promoção Social e Cultural de Darque e decorreu o concerto dos Contraponto no Teatro Sá de 

Miranda. Nos dias 25 e 26 de Junho decorreu em Viana do Castelo o Campeonato Nacional de Classe 

Access Adaptada. As provas foram ganhas por José Luís Cavalheiro e Sérgio Cadilha do Clube de Vela 

de Viana e por Rui Dowling do CN Horta e Luísa Graça do SC Porto. No dia 27, o Presidente da Câmara 

visitou a freguesia de Vila de Punhe, onde visitou as obras do arranjo urbanístico da avenida da Igreja. 

Esta visita, que integra o conjunto de visitas que o executivo tem vindo a fazer nas freguesias do 

concelho, serviu para apoiar um conjunto de serviços ali localizados. Viana do Castelo esteve presente 

na Feira Internacional de Artesanato {FIA), que decorreu até 03 de Julho, na FIL, em Lisboa, com um 

stand promocional que aposta na divulgação turística do concelho. No dia 29 de Junho, o Presidente 

da Câmara Municipal, na qualidade de responsável pela delegação portuguesa do Comité das Regiões, 

reuniu em Bruxelas com o gabinete da Comissária Europeia da Política Regional, Corina Cretu. Na 

audiência, foi efetuada uma avaliação das políticas regionais transfronteiriças. O executivo municipal 

visitou obras em curso na União de Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã, onde estão a 

ser efetuados investimentos, designadamente pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico 

de Viana do Castelo. No dia 1 de Julho, o executivo municipal visitou a freguesia de Vila Franca onde 
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reuniu com o executivo da junta de freguesia e visitou os investimentos em curso no âmbito da rede 

de saneamento a cargo dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo. 

Também no dia 1 de Julho, foi inaugurado e entregue á Vianapesca, o Cantinho dos Pescadores, um 

equipamento social de apoio à comunidade piscatória. Neste dia, O Presidente da Câmara esteve 

presente na sessão comemorativa dos 40 anos do Centro Social e Paroquial do Sr. do Socorro. No dia 

3 realizou-se as comemorações do 30.º aniversário da Vila de Darque, que incluiu uma sessão solene 

e ainda o descerramento do monumento evocativo de Óscar Monteiro, da autoria de Salvador Vieira. 

No dia 4 de Julho, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esteve em Viana do Castelo 

para um conjunto de reuniões e visitas, tendo reunido com os autarcas do Alto Minho, com 

empresários de Viana do Castelo e visitado o ATL para filhos de emigrantes em Alvarães No dia 5 Julho, 

o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo recebeu os participantes do "Road Show 

Portugal Global" da AICEP no Centro de Mar. Este evento, que decorreu no dia 6 de Julho na Escola 

Superior de Tecnologia e gestão, visou juntar empresas e empresários para promover a cooperação 

transfronteiriça, com foco na euro-região Norte de Portugal Galiza, uma área de intensa cooperação 

entre empresas e instituições portuguesas e espanholas. No dia 8 de Julho decorreu a conferência de 

imprensa de apresentação do Campeonato do Mundo de Vaurien . Este grande evento desportivo, que 

decorre de 23 a 30 de Julho, é organizado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e pelo Clube de 

Vela de Viana do Castelo apoiado pelo Programa Norte 2020 e contará com a participação de 174 

velejadores de 10 países, dos quais 162 europeus, 2 africanos e 10 latino-americanos. No dia 8 de 

Julho abriu a Exposição "Homenagem a Miguel Ventura", no âmbito das comemorações dos 150 anos 

do nascimento do insigne arquiteto, nos Antigos Paços do Concelho, onde estará patente até 31 de 

Julho. No dia 9 de Julho, foi inaugurada a Exposição "O Tempo Resgatado ao Mar'', no Museu de Artes 

Decorativas, organizada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, Direção Geral do Património 

Cultural e Museu Nacional Arqueologia. O Município de Lousada escolheu Viana do Castelo para a 

realização do seu passeio anual dos funcionários, tendo o Presidente da Câmara Municipal recebido 



o Executivo de Lousada a bordo do Navio Gil Eannes, no dia 9 de Julho. No dia 10 de Julho realizou a 

corrida da mulher e na Praça Euro uma multidão assistiu à final do Campeonato da Europa de Futebol, 

onde Portugal se sagrou campeão europeu. (a) José Maria Costa.". 2. VOTO DE LOUVOR - Pelo 

Presidente da Câmara foi apresentado o seguinte voto de louvor - "VOTO DE LOUVOR - A 

seleção portuguesa de futebol sagrou-se campeã europeia no Campeonato Europeu de Futebol que 

decorreu em França, vitória conquistada com muito trabalho e inteligência, coragem, humildade, 

determinação e sobretudo união de todos em torno de um objetivo comum. Este excelente 

desempenho desportivo prestigia e dignifica Portugal e encheu de orgulho todos portugueses. No 

entanto, os êxitos desportivos não se ficaram pelo futebol uma vez que Portugal obteve outras vitórias 

nas modalidades de atletismo, natação, canoagem, vela entre outras. De realçar, também, o 

excecional trabalho desenvolvido pelos clubes e associações desportivas concelhias que obtiveram 

também resultados notáveis. Assim, proponho que a Câmara Municipal registe um público louvor aos 

Jogadores, Selecionador Nacional e equipa técnica, Atletas, Treinadores, Diretores e restantes 

colaboradores dos Clubes e Federações que obtiveram e contribuíram para a obtenção deste 

brilhantes resultados coletivos e individuais. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal 

deliberou aprovar o transcrito voto de louvor. Esta deliberação foi tomada por 

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

Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda 

Figueiredo. A Vereadora Ilda Figueiredo concorda que a Câmara se associe à prestação 

da Federação Portuguesa de Futebol, mas também às restantes modalidades incluindo 

a brilhante prestação de atletas no Atletismo e que às vezes ficam em segundo plano. O 

Vereador Eduardo Teixeira também se congratulou com a prestação da equipa de 

futebol profissional. Concorda com o voto de congratulações extensiva às restantes 

modalidades e designadamente à de bilhar, cuja campeã é trabalhadora do Município. 
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O Presidente da Câmara concordou com a sugestão integrando todas as modalidades 

no voto de louvor que tinha proposto para a Federação Portuguesa de Futebol e Seleção 

Nacional. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIB.EDO:- A Vereadora Ilda 

Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. ULSAM - Referiu-se à questão da ULSAM, 

dizendo que é uma injustiça este modelo de financiamento, com prejuízos sérios para a 

população. Entende que o Governo tem que rever o processo de financiamento uma vez 

que estamos no momento da elaboração do Orçamento de Estado para 2017. O 

Presidente da Câmara esclareceu as démarches que tem sido desenvolvidas no âmbito 

do conselho consultivo. 2. REQUERIMENTOS - Solicitou que lhe fosse fon1ecida resposta 

aos requerimentos que tem apresentado e sobre os quais ainda não obteve qualquer 

resposta. 3. FORNO DA CAL - Sugeriu que a obra de reconstrução do forno da cal, no 

Cabedelo pudesse incluir a segunda fase do programa Polis Litoral Norte, tendo o 

Presidente referido que está atento a essa situação e procurará a aprovação de 

financiamento para esta obra. INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:-

O Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:- 1. CAMINHOS VEIGA S. 

SIMÃO- Chamou a atenção para o facto de os caminhos junto ao rio (Veiga de S. Simão) 

na parte que liga Mazarefes a Vila Fria terem muita vegetação, carecendo de limpeza. 2. 

ACESSIBILIDADE - Colocou a questão de um cidadão que teve um pequeno acidente com 

a sua cadeira de rodas, ficando com a cadeira inutilizada. Entende que a autarquia 

poderá dar resposta a esta questão que aconteceu na via pública. Disse ainda que gostava 

que as questões de acessibilidade fossem melhor tratadas. O Presidente da Câmara 

informou que existem ajudas técnicas bastando a articulação com os Serviços. 3. LARGO 



DOS CRUZIOS - Questionou se o Largo dos Crúzios é publico ou privado uma vez que 

está encerrado (vedado) parecendo privado à unidade hoteleira que existe no local. O 

Presidente da Câmara ficou de verificar a situação, sendo certo que o fontanário ali 

inserido é uma réplica do original que está na Ribeira. INTERVENÇÃO DO VEREADOR 

MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco abordou os seguintes assuntos:- 1. 

AGENDAMENTO DE PONTO NA ORDEM DE TRABALHOS - Referiu que anda há um mês 

a tentar agendar um ponto na ordem de trabalhos alusivo a um subsidio à associação 

"Gatos de Ninguém" que tem sido adiado. O Presidente da Câmara informou que o 

pedido não entrou com a antecedência legal de cinco dias, sendo que o mesmo também 

tem que ser enquadrado na política existente, nomeadamente com a validação dos 

critérios a serem usados para todas as associações. Esta questão está a ser estudada com 

base em critérios já definidos e quando a Vereadora da Área regressar o assunto terá a 

respetiva resposta. 2. NAVIO GIL EANNES- Referiu quer uma deputada do PSD falou na 

Assembleia Municipal que teria sido aberto procedimento para o navio Gil Eannes, 

questionado se é verdade. 3. REQUERIMENTO - Apresentou o requerimento que 

seguidamente se transcreve:- " REQUERIMENTO: Por consu lta ao mapa anexo ao Relatório e Contas 

de 2015 deste Município verifica-se que consta da "declaração de pagamentos em atraso existentes 

em 2015"0 montante de divida à ADSE de 91.942,42€, correspondente a "facturas" de 2014 e 2015, 

nomeadamente a factura 11864 de 21.09.2014, do montante 13.608,06€ com vencimento em 

1.09.2015 (?);a factura 13595 do montante 19.032,64€ de 26.10.2014 com vencimento em 1.09.2015 

(?);a factura 14101 do montante de 18.828,01€, de 21.11.2014, com vencimento em 1.09.2015 (?);a 

factura 15408 do montante de 115,76€ de 26.11.2014 com vencimento em 1.09.2015 (?); a factura 

15751 do montante de 99,74€ de 28.12.2014 e com vencimento em 1.09.2015 (?); a factura 15996 do 
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montante de 40.258,21€, de 28.12.2014 com vencimento em 1.10.2015; ocorre que sendo a ADSE um 

regime de Protecção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas e tendo em conta o facto de 

mensalmente serem efectuadas deduções dos seus sa lários destinadas àquele organismo de 

protecção social, requer-se: a} seja prestada informação detalhada sobre a razão da inscrição daquele 

montante das dívidas do município de 2015; b} seja prestada informação sobre o conteúdo cada uma 

das facturas; e} seja prestada informação sobre a discrepância temporal entre a data da " factura" e a 

do seu vencimento; d} seja prestada informação sobre se já foi entretanto liquidada aquela divida e 

em caso afirmativo de quando se realizou essa regularização. (a) Marques Franco." . 3. 

REQUERIMENTOS APRESENTADOS - Referiu-se a vários requerimentos que 

apresentou e sobre os quais ainda não obteve qualquer resposta questionado para 

quando será feita essa resposta. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos, foram 

acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:- (O 1) 

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A Câmara Municipal deliberou 

remeter a apreciação do presente ponto para uma próxima reunião camarária. Esta 

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

os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (02) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL:- A) CONSOLIDAÇAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-374, de 27 de junho corrente 

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

ordinária realizada em 24 do mesmo m ês de junho, deliberou aprovar a proposta que, 

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

Câmara Municipal em sua reunião de 9 do mês de junho findo . "Ciente.". B) 



APROVAÇAO DO INVESTIMENTO A FINANCIAR PARA EMPRESTIMO DE 

MEDIO E LONGO PRAZO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do 

ofício AM-375, de 27 de junho corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 24 do mesmo mês de 

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

formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 9 

do mês de junho findo. 11Ciente. 11
• C) AUTORIZAÇAO DA CONTRAÇÃO DE 

EMPRESTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO A 

INVESTIMENTO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-

376, de 27 de junho corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia 

Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 24 do mesmo mês de junho, deliberou 

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

deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 9 do mês de junho 

findo. "Ciente.". D) PROPOSTA DE AJUSTAMENTO DO PAF - PLANO DE 

AJUSTAMENTO FINANCEIRO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor 

do ofício AM-377, de 27 de junho corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 24 do mesmo mês de 

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

formulada por deliberação tornada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 9 

do mês de junho findo. 11Ciente.'1• E) REGULAMENTO DA ESTRUTURA ORGANICA 

DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS - PROPOSTA DE CRIAÇAO DE UNIDADE 

ORGANICA DE 3° GRAU - GABINETE DE PLANEAMENTO E PROJETO:- A 
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Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-378, de 27 de junho 

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

ordinária realizada em 24 do mesmo mês de junho, deliberou aprovar a proposta que, 

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

Câmara Municipal em sua reunião de 9 do mês de junho findo. 11Ciente. 11
• F) 

SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SMSBVC:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-379, de 27 de junho corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 

24 do mesmo mês de junho, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 23 do mês de junho findo. 11Ciente. 11
• G) REGULAMENTO DE 

GESTAO DO PARQUE HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE VIANA DO 

CASTELO - APROVAÇAO:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do 

ofício AM-380, de 27 de junho corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 24 do mesmo mês de 

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

formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 23 

do mês de junho findo. 11Ciente.11
• A Vereadora Ilda Figueiredo chamou a atenção para 

o facto de o Regulamento agora aprovado ter que ser alterado brevemente atendendo 

à legislação que está prestes a ser publicada. H) MAPA DE PESSOAL:- A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-381, de 27 de junho corrente 

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



ordinária realizada em 24 do mesmo mês de junho, deliberou aprovar a proposta que, 

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

Câmara Municipal em sua reunião de 23 do mês de junho findo. 11Ciente. 11
• 1) PLANO 

DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETICO 2016-2017 -

REPARTIÇAO DE ENCARGOS:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor 

do ofício AM-382, de 27 de junho corrente pelo qual é dado conhecimento de que a 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 24 do mesmo mês de 

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

formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 25 

do mês de maio findo. 11Ciente. 11
• J) ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE VILA FRIA -

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO:- A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício AM-383, de 27 de junho corrente pelo qual é dado 

conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 

24 do mesmo mês de junho, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto 

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

em sua reunião de 23 do mês de junho findo. 11Ciente. 11
• AUSENCIA DE VEREADOR:

Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (03) 

ADJUDICAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DO 

INVESTIMENTO:- No seguimento da autorização concedida na sessão da Assembleia 

Municipal realizada em 24 de Junho findo e tendo por fim a adjudicação do 

empréstimo para financiamento do investimento, o Presidente da Câmara apresentou 

a informação elaborada pelo Chefe da Divisão Financeira, acerca da apreciação das 
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propostas apresentadas por várias Instituições Bancárias, que seguidamente se 

transcreve:- "EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO -VALOR DE 3.971.459,29 € - ANÁLISE 

DAS PROPOSTAS - Para levar a efeito o presente concurso, foram convidadas nove instituições 

financeiras a apresentarem propostas. Das nove instituições convidadas, apresentaram propostas as 

seguintes: 

Período de 
Banco Taxa de Juro Diferimento Comissões 

Millenniumbcp EURIBOR 6 Meses+ 3,0% Até 2 anos 0,25%+0,25% 

Banco BPI EURIBOR 6 Meses+ 0,875% Até 2 anos Isento 

Caixa Geral de Depósitos EURIBOR 6 Meses+ 1,0% Até 2 anos Isento 

Novo Banco EURIBOR 12 Meses+ 2,5% Até 2 anos Isento 

Crédito Agrícola EURIBOR 12 Meses +1,08% Até 2 anos Isento 

Banco Popular EURIBOR 12 Meses+ 1,25% Até 2 anos Isento 

Notas: 1. Com a exceção do Millenniumbcp e Novo Banco, as restantes propostas fixam o valor 

mínimo de 0% (zero por cento) para o indexante (EURIBOR). 2. A proposta apresentada pelo 

Millenniumbcp, prevê a cobrança de comissão de abertura 0,25% e de gestão de 0,25%. Analisadas as 

propostas, verifica-se que:- 1. Todas as propostas apresentadas, foram de encontro às solicitações da 

Câmara, ou seja, prazo de vencimento de 12 anos, prazo de dois anos para utilização do capital e 

periodicidade de pagamento (Amortização Capital e Juros) semestral. 2. Todas as propostas 

indexaram a taxa de juro à EURIBOR, acrescidas de um SPREAD; 3. Com a exceção do Millenniumbcp 

e Novo Banco, as restantes propostas fixam o valor mínimo de 0% (zero por cento) para o indexante 

(EURIBOR). 4. Com a exceção do Millennium todas as propostas, oferecem isenção de todas as 

comissões. Assim, considero a proposta apresentada pelo Banco BPI a mais favorável para o Município 

atendendo que, apresenta o SPREAD mais baixo com o valor de 0,875%, período de diferimento de 2 

anos e isenta de todas as comissões. (a) Alberto Rego. ". A Câmara Municipal deliberou, no 

uso da autorização concedida, nos termos da alínea f) do n.0 1 do artº 25° da Lei n.0 



75/2013, de 12 de Setembro pela Assembleia Municipal, em sua sessão do passado dia 

22 de abril, e ao abrigo do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 38° da Lei n.0 2/2007, de 15 

de Janeiro, conjugado com o artº 6° do Decreto-Lei n.º 258/79, de 28 de Julho, adjudicar 

o empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de 3.971.459,29 €(três milhões 

novecentos e setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e vinte e nove 

cêntimos) ao Banco BPI, com SPREAD de 0,875%, período de diferimento de 2 anos e 

isenta de todas as comissões. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos 

favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria 

José Guerreiro e Ilda Figueiredo e a abstenção do Vereador Marques Franco. (04) 

MINUTA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - APROVAÇÃO:- Pelo Presidente da 

Câmara foi apresentada a minuta de contrato de empréstimo que seguidamente se 

transcreve:-

Entre: 

"CONTRATO DE CRÉDITO 
(Abertura de Crédito) 

Banco BPI, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto, matriculado 

na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 

número 501 214 534, com o capital social de€ 1.293.063.324,98, adiante designado por "Banco", neste 

acto devidamente representado por ... e por ... , na qualidade de procuradores e com poderes para o 

acto; 

E: 

Município de Viana do Castelo, pessoa colectiva número ... , com sede no ... , adiante designado por 

"Município", neste acto devidamente representado por ... , na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal e com poderes para o acto; 



Segunda-Feira, 11 de julho de 2016 

É celebrado o presente contrato de crédito que se rege pelas cláusulas que a seguir se indicam e que as 

partes se obrigam a cumprir integral e tempestivamente. 

Primeira 
(Definições) 

l.Salvo se diferentemente se estabelecer no presente contrato, as expressões que a seguir se indicam 

quando iniciadas por maiúsculas têm o significado seguinte: 

(i) Conta DO: a conta de depósitos à ordem nº 1-1352205.001.003 de que o Município é titular 

junto do Banco. 

(ii) Dia Útil : dia completo em que a generalidade dos bancos se encontre aberta ao público em 

Lisboa e o sistema Target esteja em funcionamento {dias úteis Target) . 

(iii) Euribor: corresponde à taxa promovida pela Federação Bancária Europeia em conjunto com a 

Associação Cambista Internacional, resultante do cálculo da média das taxas de depósitos 

interbancários para cada prazo denominado em Euros, oferecidas na Zona da União Económica 

e Monetária entre Bancos de Primeira Linha cotada para valor spot {TARGET + 2) na base 

Atual/360 e divulgada cerca das 11 horas na página EURIBOROl da REUTERS ou de outra Agência 

que a divulgue. 

2. Exceto se do contexto resultar o contrário, os termos e expressões definidos no número 1 da presente 

cláusula, no singular ou no plural, poderão ser utilizados, respetivamente, no singular ou no plural, 

com a correspondente alteração do seu significado. 

3. Sempre que, no presente contrato, se utilizem expressões como "obrigações emergentes do 

presente contrato", "montantes devidos nos termos do presente contrato" ou expressões 

similares, devem as mesmas ser interpretadas como incluindo as obrigações emergentes da 

utilização do crédito concedido e os montantes devidos em resultado dessa utilização. 

4. Qualquer referencia a " incumprimento" ou ao " não cumprimento", constante do presente 

contrato, inclui, além do incumprimento definitivo, referências a situações de simples mora ou de 

cumprimento defeituoso. 

5. As epígrafes das cláusulas foram incluídas por razões de mera conveniência e não deverão ser 

consideradas na interpretação e integração do presente contrato. 

Segunda 
(Modalidade e Montante) 

O Banco concede ao Município um crédito, na modalidade de abertura de crédito até ao montante 

de EUR 3.971.459.29 (t rês milhões novecentos e setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e nove 

euros e vinte e nove cêntimos). 



Terceira 
{Prazo e Finalidade) 

1. O crédito é concedido pelo prazo de 12 (doze) anos a contar da data do Visto do Tribunal de Contas 

ao contrato. 

2. O crédito destina-se à realização pela Mutuária dos seguintes investimentos: 

Reabilitação Rede Viária Municipal, Requalificação de Equipamentos Escolares, Equipamentos 

Municipais e Ampliação de Áreas Empresariais, conforme relação de projetos/Obras/ 

Investimentos constantes da relação junta como ANEXO 1 ao presente contrato. (identificar os 

investimentos) 

Quarta 
{Utilização e Confissão de Dívida} 

1. A utilização do crédito será efetuada mediante crédito na Conta DO e poderá iniciar-se após a 

produção de efeitos do contrato nos termos previstos na Cláusula Décima Oitava intra. 

2. O crédito será utilizado no prazo de 24 meses, por uma ou mais vezes, após obtenção Visto do 

Tribunal de Contas, devendo o Município, através de ofício, comunicar ao Banco, com 5 (cinco) dias 

úteis de antecedência relativamente à data em que pretende utilizar. 

3. O Município confessa-se, desde já e incondicionalmente, devedor ao Banco das importâncias que 

venha a utilizar nos termos do número um anterior, bem como dos juros que as mesmas 

importâncias venham a vencer e, ainda, das despesas e encargos estipulados no presente contrato. 

4. Não serão permitidas utilizações se se verificar qualquer uma das circunstâncias que permitem a 

rescisão do Contrato nos termos previstos na cláusula Décima Segunda. 

Quinta 
(Taxa de Juro, contagem e pagamento dos juros) 

1. Sobre os montantes de capital em cada momento utilizados e/ou em dívida, vencem-se juros à 

taxa nominal correspondente à Euribor a 6 (seis) meses, divulgada no segundo dia útil anterior ao 

início de cada período de contagem de juros, acrescida de uma margem ou spread de 0,875% (zero 

vírgula oitocentos e setenta e cinco pontos percentuais), o que corresponde, à data de ... de Julho 

de 2016, a uma taxa de [ •] %. 

2. A TAE (calculada nos termos do DL 220/94 de 23 de Agosto) é em ... de Julho de 2016, de[•]%. 

3. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor não seja publicada, aplicar-se-á, durante o período de 

tempo em causa, a taxa que resultar da média aritmética das taxas oferecidas no segundo dia útil 

anterior à data de início de cada período de juros às, ou cerca das 11:00 horas de Bruxelas, para 
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operações no Mercado lnterbancário em Euros, com o mesmo prazo, por quatro bancos europeus 

de primeira ordem, escolhidos pelo Banco. 

4. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor ou a taxa de referência utilizada que a substitua apresente 

valor inferior a zero, considera-se, para determinação da taxa nominal aplicável, que o respetivo 

valor corresponde a zero. 

5. As variações da taxa de juro produzirão efeitos a partir do início do período de contagem de juros 

subsequente. 

6. Os juros são contados dia a dia com referência a períodos de contagem de juros semestral, sendo 

calculados na base dos dias efetivamente decorridos e de um ano de 360 dias. 

7. Os juros serão pagos postecipadamente com a periodicidade estabelecida no número anterior. 

Sexta 
(Amortização/reembolso) 

1. O crédito será amortizado em 20 prestações constantes de capital e juros, semestrais e sucessivas, 

vencendo-se a primeira 24 meses após a entrada em vigor do presente contrato e as seguintes nos 

semestres subsequentes. O prazo total do empréstimo é de 12 (doze) anos. 

2. A antecipação da amortização, total ou parcial, do presente empréstimo, sem qualquer penalização 

para o Município, só poderá ocorrer no final de cada período de contagem de juros, sendo 

necessário um aviso prévio do Município, nesse sentido, com um mínimo de 30 dias relativamente 

a essa data. 

3. No caso de amortização parcial, serão os pagamentos antecipados imputados à última ou últimas 

prestações de amortização. 

4. Os pagamentos efetuados pelo Município que sejam insuficientes para o pagamento integral dos 

montantes vencidos e em dívida, serão, salvo acordo escrito em contrário, imputados 

sucessivamente a despesas, encargos, juros e capital. 

Sétima 
(Mora e Capitalização) 

1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda, em caso de mora, total ou parcial, do 

Município, no pagamento de qualquer um dos montantes devidos nos termos do presente 

contrato (como por exemplo a título de capital, de juros, de despesas ou de qualquer outra quantia 

devida nos termos dest e contrato), poderá o Banco aplicar, sobre o montante em mora e durante 



o prazo em que a mesma subsistir, a taxa de juros rernuneratórios acrescida da sobretaxa legal de 

mora máxima que à data vigorar. 

Oitava 
(Despesas e Encargos} 

1. O Município pagará ou reembolsará, logo que para tanto seja avisado pelo Banco, todas as 

despesas e custos por este suportados e relacionados com a modificação ou alteração do presente 

contrato, bem como todas as despesas documentalmente provadas (incluindo de expediente, de 

natureza fiscal, junto de conservatórias, notários, advogados ou solicitadores) que o Banco venha 

a suportar para promover a recuperação dos seus créditos. 

2. Será também da responsabilidade do Município o pagamento de quaisquer impostos, taxas, 

emolumentos e outros encargos, presentes e futuros, exigíveis pela execução do contrato, 

incluindo os inerentes à constituição, reforço e registos de quaisquer garantias, ou dos pagamentos 

a efetuar pelo Município, deles derivados ou com eles conexos. 

Nona 
{Pagamentos} 

1. Todos os pagamentos a efetuar pelo Município, nos termos deste contrato, deverão ser feitos pela 

totalidade, sem compensação ou quaisquer retenções ou deduções, nas respetivas datas de 

vencimento, por débito da Conta DO ou outra conta que venha a ser acordada entre o Banco e o 

Município. 

2. O Município obriga-se a assegurar que a Conta DO esteja, nas correspondentes datas de 

vencimento, suficientemente provisionada para efeitos do disposto no número 1 anterior. 

3. O Município desde já autoriza irrevogavelmente o Banco a debitar, se necessário, para efetivação 

dos pagamentos devidos, quaisquer outras contas de depósitos de que seja ou venha a ser titular 

ou co-titular solidária junto do Banco. 

4. Os pagamentos efetuados pelo Município que sejam insuficientes para o pagamento integral dos 

montantes vencidos e em dívida, serão, salvo acordo escrito em contrário, imputados 

sucessivamente a despesas, encargos, juros e capital e, neste último caso, segundo a ordem que o 

Banco venha a estabelecer. 

Décima 
(Declarações e Obrigações do Município} 

1. O Município declara e garante ao Banco que: 

a) Poderes, validade e eficácia: tem poderes para outorgar o presente contrato e cumprir as 

obrigações nele assumidas, que são válidas e vinculativa s, não existindo restrição que afete a 
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sua exequibilidade nem limitação que seja excedida em consequência da concessão do crédito, 

nem envolvendo a outorga e execução deste contrato a violação de qualquer norma ou 

contrato a que se ache vinculada; 

b) Prestação de Contas: os relatórios e contas do Município são elaborados com observância de sãos 

princípios contabilísticos, de harmonia com a lei, e refletem corretamente e com precisão a 

respetiva situação económica e financeira; 

c) Graduação Pari Passu das Obrigações: todas as obrigações, encargos ou sujeições que deste 

contrato emergem para o Município não ficarão, por qualquer modo, subordinados ou 

dependentes de outro contrato, celebrado ou a celebrar, e graduar-se-ão, pelo menos, em 

paridade (pari passu) com as obrigações do Município, presentes e futuras, com exceção das 

garantias e privilégios estabelecidos por lei, que não por contrato; 

d) Correção e Completude da informação disponibilizada: as informações e demais documentos, 

fornecidos pelo Município ao Banco, relativos à negociação deste contrato são verdadeiros e 

corretos em todos os aspetos, não enfermando de vício ou omissão que os tornem enganosos ou 

menos corretos. 

2. O Município declara e garante, ainda, ao Banco que: não ocorreu nem se verifica qualquer facto ou 

circunstância que, pela simples notificação da sua ocorrência ou pelo mero decurso do tempo, 

constitua ou possa vir a constituir incumprimento do presente contrato ou de qualquer outro 

contrato, que possa afetar o cumprimento das obrigações ora assumidas. 

3. As declarações constantes desta cláusula consideram-se: 

a) essenciais para a formação da vontade de contratar do Banco e condicionam a integral 

execução do presente contrato por parte deste; 

b) sucessivamente repetidas nas datas de pagamento de juros e de amortização de capital. 

4. O Município obriga-se a, até ao limite e nos termos legalmente admissíveis, afetar ao cumprimento 

das obrigações pecuniárias que para si emergem do presente contrato, as suas receitas no valor 

que se revelar necessário para o efeito. 

Décima Primeira 
(Garantias) 

As obrigações pecuniárias assumidas pelo Mutuário no âmbito do presente Contrato 

(designadamente os montantes devidos ao Banco a título de reembolso do capital, de juros, comissões 

e demais encargos), são garantidas nos termos gerais de direito. 



Décima Segunda 
(Causas de Vencimento Antecipado do Crédito} 

1. O Banco poderá, mediante simples declaração escrita dirigida ao Município, resolver o presente 

contrato e/ou declarar o vencimento antecipado e imediato da obrigação de reembolso dos 

fundos utilizados e das demais obrigações emergentes do contrato e, além de suspender de 

imediato o direito do Município utilizar o crédito relativamente a qualquer saldo disponível, exigir, 

o pagamento imediato de todos os montantes que, consequentemente, sejam devidos, ficando o 

Município obrigado a fazê-lo, caso se verifique qualquer uma das circunstâncias descritas nas 

alíneas subsequentes: 

a) Mora ou incumprimento de obrigações pecuniárias assumidas no contrato: caso o Município 

deixe de cumprir pontualmente qualquer das obrigações, a que fica vinculado nos termos do 

presente contrato; 

b) Mora ou incumprimento de obrigações não pecuniárias assumidas no contrato: caso o 

Município não regularize, no prazo constante da notificação que o Banco lhe tiver enviado 

para o efeito, a mora ou incumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, suscetível de 

sanação a que fica vinculado nos termos do presente contrato ou caso o Município deixe de 

cumprir tempestivamente qualquer obrigação não pecuniária, não suscetível de sanação, a 

que fica vinculado nos termos do presente contrato; 

c) Situação de incumprimento quanto a declarações efetuadas no contrato: se qualquer 

declaração feita ou a efetuar pelo Município, no presente contrato, for ou tiver sido falsa ou 

inexata; 

d) Incumprimento de Outras Obrigações (Cross default): caso o Município, se encontre em mora 

ou em situação de incumprimento em relação a qualquer obrigação (seja qual for a sua 

natureza) celebrada ou assumida com o Banco. 

2. As faculdades previstas no número anterior podem ser exercidas a todo o tempo e o seu não 

exercício não envolve renúncia às mesmas. 

Décima Terceira 
(Convenções) 

1. Para efeitos do presente contrato, as datas e os prazos de antecedência fixados em dias reportam

se a dias úteis e só em dias úteis se poderão efetuar pagamentos. 

2. Se qualquer obrigação de pagamento se vencer em dia que não seja útil, segundo o disposto neste 

contrato, a data de vencimento pode ser transferida para o dia útil imediato, a não ser que este 
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pertença já ao mês seguinte, caso em que o vencimento será antecipado para o dia útil 

imediatamente anterior. 

3. Os períodos de contagem de juros serão ajustados de harmonia com o disposto no número 

anterior. 

Décima Quarta 
(Cessão e Refinanciamento) 

1. O Mutuário autoriza o Banco a ceder a favor de outras Instituições de Crédito de primeira ordem, a 

sua posição no presente contrato, mediante notificação ao Mutuário com uma antecedência mínima 

de 30 dias em relação à data de início de um período de contagem de juros, e, desde que, não resulte 

alteração das condições constantes no presente Contrato. 

2. O Mutuário manifesta a sua disponibilidade para colaborar com o Banco, caso este venha a solicitar a 

transformação do presente financiamento em empréstimo obrigacionista, e, desde que dessa 

mudança, não resulte alteração das condições constantes no presente Contrato. 

Décima Quinta 
(Comunicações ao Banco de Portugal) 

1. O Banco está obrigado a comunicar ao Banco de Portugal a informação relativa a responsabilidades 

efetivas ou potenciais decorrentes de operações de crédito de que sejam beneficiárias pessoas 

singulares ou coletivas residentes ou não residentes no território nacional. 

2. Para cumprimento dessa obrigação, nos termos e para os efeitos do disposto na Instrução nQ 

21/2008, do Banco de Portugal, o Banco comunicará mensalmente à Central de Responsabilidades 

de Crédito do Banco de Portugal, os saldos daquelas responsabilidades aos quais serão associados, 

designadamente, os elementos referentes à identificação dos mutuários e dos garantes, ao 

montante dos créditos concedidos e o tipo e valor das garantias prestadas, ao grau de 

cumprimento do pagamento, aos prazos inicial e residual, à finalidade dos créditos contratados, 

aos créditos vencidos e ao valor dos encargos mensais associados ao pagamento dos créditos. 

3. Aos devedores dos créditos é reconhecido o direito de acesso à informação que, neste âmbito, é 

prestada a seu respeito, bem como o de solicitar a sua retificação ou atualização. 

Décima Sexta 
(Comunicações entre as partes) 

1. Todos os avisos e comunicações entre as partes serão dados por escrito, e constarão de telefax ou 

carta entregue por protocolo ou registada, com aviso de receção, dirigidos para os endereços 

adiante indicados: 

Banco: 



Banco BPI, SA. 

Direção de Banca Institucional 

Centro Institucional Norte 

Avenida da Boavista, nº 117, 4º andar 4100-129 Porto 

Fax número: 226 073 497 

Município: 

Município de Viana do Castelo 

Fax número: ... 

2. Os endereços referidos no número anterior poderão ser alterados por comunicação à outra parte, 

mas as alterações só produzirão efeitos após terem sido recebidas pelos destinatários. 

3. ,As comunicações por telefax consideram-se recebidas desde o momento em que, o expedidor 

obtiver a resposta automática do teleimpressor do destinatário; as cartas ter-se-ão por recebidas 

na data da entrega, por protocolo, no endereço do destinatário ou, se enviadas pelo correio, na 

data de assinatura do aviso de receção. 

Décima Sétima 
(Títulos Executivos/ Extratos de Conta) 

1. Os documentos, de qualquer natureza, em que o Município figure como responsável e conexos 

com o presente contrato, dele ficarão a fazer parte integrante para efeitos de execução, 

constituindo juntamente com o Contrato, nos termos e para os fins do disposto no artigo 707.º do 

Código de Processo Civil, titulo executivo bastante. 

2. Para a prova da efetiva utilização de fundos disponibilizados através do presente Contrato, são 

suficientes os extratos de conta emitidos pelo Banco e os respetivos justificativos dos movimentos. 

Décima Oitava 
{Produção de efeitos) 

1. O presente contrato só entrará em vigor na data em que o Município apresentar ao Banco os 

documentos seguintes, o que deverá acontecer no prazo máximo de cinco meses a contar da data 

de assinatura do presente Contrato: 

a) Certidão ou fotocópia autenticada da Acta da Assembleia Municipal a aprovar contratação da 

presente abertura de crédito, indicando, designadamente, o montante e a finalidade. 

b) Prova de obtenção do Visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 

46º da Lei 98/97 de 26 de Agosto, e demais legislação complementar. 

2. Todos os documentos emanados do Município devem ser assinados e autenticados com o respetivo 

selo branco. 
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3. O não cumprimento pelo Município do disposto no número 1. supra, confere ao Banco o direito de 

declarar unilateralmente a resolução do presente contrato. 

Décima Nona 
(Foro) 

Para as questões que resultarem do presente contrato ou que visem acautelar os créditos dele 

emergente será competente o tribunal da sede ou domicilio do demandado, sem prejuízo do disposto 

no artigo 71Q do Código de Processo Civil. 

Vigésima 
(Perfeição do Contrato) 

O presente contrato só se considera perfeito após a sua assinatura por todas as partes e desde, 

tenham sido cumpridas as condições referidas na Cláusula Décima Oitava. 

Feito aos [ • l de Julho de 2016, em três exemplares, de igual valor e conteúdo. 

- Banco BPI, S.A. 

- Município de Viana do Castelo 

[Termo de autenticação do contrato a realizar por notório, advogado ou solicitador] 

A nexo 1 1 - f t nves 1men o a F. manc1ar P 1 E eo , f mpres 1mo 
Valor do 

Fontes Financiamento 

OBRAS 
Investimento 

Orçament o 
Empréstimo 

Municipal 

Reabilitação Rede Viár ia Municipal 1.271.069,75 € 190.660,46 € 1.080.409,29 € 

Trabalhos Preparatórios Gerais 3.545,50 € 531,82 € 3.013,67 € 

União Freg. Stª. Maria Maior, Monserrate e Meadela 186.308,47 € 27.946,27 € 158.362,20 € 

Freguesia de Areosa 138.447,86 € 20.767,18 € 117.680,68 € 

Freguesias de V.N. Anha e Chafé 226.048,94 € 33.907,34 € 192.141,60 € 

Freguesia de Lanheses 67.411,07 € 10.111,66 € 57.299,41 € 

Freguesias Stª. Marta, Perre e Outeiro 265.523,89 € 39.828,58 € 225.695,31 € 

União Freguesias Subportela, Portela e Deocriste 184.500,56 € 27.675,08 € 156.825,47 € 

Freguesia de S. Romão do Neiva 199.283,46 € 29.892,52 € 169.390,94 € 

Requalificação de Equipamentos Escolares 913.000,00 € 136.950,00 € 776.050,00 ( 

- Cantina Srª Oliveira - Darque 350.000,00 € 52.500,00 € 297.500,00 € 
- EB 2/3 Carteado Mena - Darque 139.000,00 € 20.850,00 € 118.150,00 € 
- Balneários da Abelheira - EB 2/3 76.000,00 € 11.400,00 € 64.600,00 € 

- Escola Zaida Garcês - Darque 48.000,00 € 7.200,00 € 40.800,00 € 

- EB 1 Meadela - Igreja 87.000,00 € 13.050,00€ 73.950,00 € 

- Jardim Infância Igreja - Meadela 52.000,00 € 7.800,00 € 44.200,00 € 

- EB 1 / J.I. Nogueira 65.000,00 € 9.750,00 € 55.250,00 € 
- EB 2/ 3 Abelheira - Pavilhão 96.000,00 € 14.400,00 € 81.600,00 € 

Equipamentos Municipais 1.500.000,00 ( 225.000,00 € 1.275.000,00 € 

- Requalificação Quartel Bombeiros Municipais 200.000,00 € 30.000,00 € 170.000,00 € 

- Substitu ição Coberturas Pavilhões Municipais 200.000,00 € 30.000,00 € 170.000,00 € 



- Construção Pavilhão Atlântico/Esc. Pedro Barbosa 1.100.000,00 € 165.000,00 € 935.000,00 € 
Ampliação de Áreas Empresariais 840.000,00 € 0,00€ 840.000,00 € 
Compra Terrenos Zona Industrial 840.000,00 € 0,00 € 840.000,00 € 

TOTAL 4.524.069,75 € 552.610,46 € 3.971.459,29 € 

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

contrato de empréstimo. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos 

favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria 

José Guerreiro e Ilda Figueiredo e a abstenção do Vereador Marques Franco. REGRESSO 

DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto regressou o Vereador 

Eduardo Teixeira. (05) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE 

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

transcreve:- "PROPOSTA- APOIOS ÀS JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA - Nos termos da Lei nQ 75 /2013 

de 12 de Setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 

2014 e no espírito da colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem 

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

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

freguesias, de acordo com o acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais relativos aos 

empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em 

2016 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços 

Técnicos Municipais: 

JUNTAS DE FREGUESIAS 
MONTANTE 

DESIGNAÇÃO OBRA 
NÚMERO DE 

(EUROS) COMPROMISSO 

JF Alvarães 2.000 
Despesas deslocação andor florido - Comemorações Dia de 3289 
Portugal em Paris 

JF Neiva 7.200 Alargamento EM 544 - S. Romão Neiva -1ª Fase 3290 

UF Barroselas e Carvoeiro 40.000 1ª Fase Capela Mortuária de Carvoeiro 3291 

TOTAL 49.200 

. (a} José Maria Costa.". A Vereadora Ilda Figueiredo declarou que entende que deveria 

ser construída nova capela mortuária na cidade. A Câmara Municipal deliberou 
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aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria 

José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (06) 

PROGRAMA DE APOIO ÀS VALÊNCIAS SOCIAIS - 2ª FASE:- Pelo Presidente da 

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

PROGRAMA DE APOIO ÀS VALÊNCIAS SOCIAIS - 2ª FASE - Atendendo à necessidade de apoio, cada 

vez maior, às respostas sociais existentes no concelho, às dificuldades sentidas pelas Instituições e 

Associações que se obrigam a ter respostas urgentes às populações, aumentando as suas valências 

previstas em infraestruturas que urge operacionalizar, venho propor a 2ª Fase do programa de apoio 

às valências sociais, que irá apoiar, mediante a celebração de protocolos de cooperação:-

Entidade Objecto Valor 
Nº de 

Compromisso 
Seminário Diocesano de Viana do Castelo Obras de restauro e equipamentos 25.000€ 3339/2016 

Fábrica da Igreja Paroquial de Perre 
Requalificação do Salão de Festas e 

25.000 € 3343/2016 
equipamentos 

Fábrica da Igreja Paroquial de S. Nicolau de Obras de conservação da Igreja e 
7.500€ 3345/2016 

Mazarefes preservação patrimonial 

Methamorphys - Casulo Abrigo 
Apoio a requalificação e ao 

25.000 € 3348/2016 
funcionamento programa de vida 

Total 82.500 € 

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

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

os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (07) CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - APOIO À AQUISIÇÃO DE VIATURA:- Pelo 

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

" PROPOSTA - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - APOIO À AQUISIÇÃO DE VIATURA 

- No passado mês de Junho a a viatura do Cent ro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima que 

fazia o serviço domiciliário dos técnicos do Rendimento Social de Inserção {RSI), foi vandalizada e 



incendiada, ficando completamente destruída. Havendo necessidade urgente de a substituir para a 

continuação da prestação deste serviço social, venho propor que seja deliberado um apoio financeiro 

ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, no montante de 11.200, 00 €(Compromisso 

nQ 3350/2016), para a aquisição de uma viatura usada para que possa ser continuado este serviço 

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

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (08) PRAIAS SEM BARREIRAS 

2016 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A APPACDM:- Pelo Presidente da 

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

"PRAIAS SEM BARREIRAS" -A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Delegação de Viana do Castelo 

da APPACDM celebraram um protocolo de colaboração com o objetivo de implementar o projeto 

"Praias sem Barreiras" para promover a acessibilidade à praia e ao banho de pessoas com mobilidade 

reduzida. O projeto "Praias sem Barreiras" a decorrer de 01 a 31 de Agosto de 2016, será desenvolvido 

na Praia da Amorosa, Praia do Cabedelo e, mediante marcação prévia, na Praia de Carreço. Pelo 

interesse e importância da manutenção desta parceria essencial para que as pessoas com mobilidade 

reduzida possam beneficiar das idas á praia e dos apoios logísticos, técnicos e de terapeutas para que 

o possam fazer com segurança, torna-se necessário apoiar financeiramente a APPACDM - Delegação 

de Viana do Castelo para que possam assumir as despesas com terapeutas, montagem dos 

equipamentos e divulgação, despesas com alimentação, material e outros. Assim, para assegurar o 

projeto " Praias sem Barreiras" para o ano de 2016, propõe-se a renovação do protocolo com a 

APPACDM mediante a transferência da verba no montante de 8.979,80 €(Compromisso financeiro n9 

3295 /2016), para a implementação do projeto supra referido. (a) José Maria Costa ." . A Câmara 

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por 
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unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, 

Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda 

Figueiredo. (09) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTA DE FREIXIEIRO 

SOUTELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO E REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 

3 DE JULHO DE 2009:- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIOS ÀS JUNTAS 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 Município de Viana do Castelo 

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

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

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

relativos aos empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e 

Orçamento em 2016 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar 

pelos Serviços Técnicos Municipais: 

JUNTAS OE FREGUESIAS 
MONTANTE 

DESIGNAÇÃO OBRA 
NÚMERO OE 

(EUROS) COMPROMISSO 

JF Freixieiro de Soutelo 10.000 
Execução do tapet e no 12 troço da Estrada camarária da 3335 
Sra. da Cabeça, 

Mais proponho que se seja revogada a deliberação tomada em 3 de Julho de 209 em que foi aprovado 

a atribuição à Junta de Freguesia de Freixieiro de Soutelo de um subsidio de 10.000 € para apoiar o 

alargamento/pavimentos Quelhas Nova e Coutada, uma vez que que a obra não foi realizada e como 

consequência a verba atrás referida não foi utilizada. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal 

deliberou aprovar a transcrita proposta . Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

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

Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (1 O) 

PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA -



APOIO À FÁBRICA DA IGREJA DE S. TIAGO - VILA NOVA DE ANHA:- Pelo 

Presidente da Camara foi apresentada a propos ta que seguidamente se transcreve:-

" PROPOSTA- PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA-APOIO À FÁBRICA DA 

IGREJA DE s. TIAGO DE VILA NOVA DE ANHA - A Fábrica da Igreja de s. Tiago de Vila Nova de Anha 

pretende candidatar-se ao Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Colectiva, 

sendo que na referida candidatura o apoio da autarquia é um dos critérios de majoração a 

ter em consideração. Assim, e tendo em consideração o trabalho relevante que a Fábrica da 

Igreja de S. Tiago de Vi la Nova de Anha desenvolve no apoio social, propomos um apoio no 

valor de 9.013,00€ (N2 de compromisso: 3386 / 2016) para a conservação da Igreja Paroquial. 

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

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

os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. ( 11 ) PROTOCOLO DE COMODA TO DA ANTIGA 

ESCOLA DO 1° CICLO DE OUTEIRO, PORTELA SUSÃ ENTRE O MUNICÍPIO DE 

VIANA DO CASTELO E A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE SUBPORTELA, DEOCRISTE E PORTELA SUSÃ:- Pelo Presidente da Camara foi 

apresentada a proposta que seguidamen te se transcreve:- " PROPOSTA-

PROTOCOLO DE COMODATO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA DO l !! CICLO DE OUTEIRO, PORTELA 

DE SUSÃ ENTRE O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO E A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SUBPORTELA, DEOCRISTE E PORTELA SUSÃ 

A Escola do 1º Ciclo/ Jardim de Infância de Portela de Susã encontra-se encerrada, não decorrendo 

nela, no momento, atividades letivas devido à reorganização rede escolar. 
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A Junta de Freguesia da União de freguesias de Deocriste, Subportela e Portela de Suzã não possui na 

antiga freguesia de Portela de Suzã, instalações disponíveis e adequadas, para a prossecução das 

atividades culturais, sociais e recreativas desenvolvidas quer pela Junta de freguesia quer por 

associações locais. 

Considerando que o edifício da antiga Escola 12 Ciclo/ Jardim de Infância de Outeiro, Portela de Susã 

se encontra, no momento devoluta; considerando a necessidade de criar na antiga freguesia de 

Portela de Suzã, condições que permitam o desenvolvimento de atividades associativas, culturais e 

recreativas, essenciais para a dinamização da freguesia e da sua população, é celebrado entre Câmara 

Municipal de Viana do Castelo e o Junta de freguesia da União de freguesias de Subportela, Deocriste 

e Portela Susã o presente protocolo, para titular a cedência gratuita das instalações da antigaEBl/JI 

atrás identificada e que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo cede à Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Subportela, Deocriste e Portela Susã a título gratuito e sujeito ao regime legal do comodato, as 

instalações da antiga Esco la do 12 Ciclo/ Jardim de Infância de Outeiro- Portela de Suzã da União de 

Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã, concelho de Viana do Castelo, para a realização 

de atividades culturais, sociais e recreativas dinamizadas pela junta de freguesia e por associações de 

Portela de Susã, devendo a junta de freguesia estabelecer com as associações que vierem a utilizar os 

espaços individualizados atribuídos do referido edifício protocolo de cedência / comodato. 

§ Único - O edifico não poderá, em caso algum, ser cedido pela Junta de Freguesia a uma só entidade. 

Cláusula Segunda 

(Prazo) 

A cedência do uso dos espaços do edifício da antiga EBl/JI é efetuada pelo prazo de 10 anos, a contar 

da data de assinatura do presente protocolo, podendo o mesmo ser renovado por igual período se se 

mantiver o destino e o objetivo previstos na cláusula terceira. 

Cláusula Terceira 

(Fim) 

Nos espaços objeto deste Protocolo apenas é permitida a prossecução dos objetivos e atividades 

promovidas pela Junta de freguesia e associações com quem venha a estabelecer protocolos de 

cedência de partes do edifico estando vedado outro tipo de utilização. 

Cláusula Quarta 

(Conservação) 

Durante a vigência do presente Protocolo, ficarão a cargo da Junta de freguesia da União de freguesias 

de Subportela, Deocriste e Portela Susã todos os trabalhos de conservação e manutenção, ordinários 

e extraordinários, necessários para o bom estado das instalações cedidas. 

Cláusula Quinta 



(Despesas) 

As despesas decorrentes do funcionamento das instalações, nomeadamente as resultantes do 

fornecimento de água, eletricidade, telefone e outras, serão da responsabilidade da Junta de freguesia 

da União de freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã, que outorgará os respetivos contratos 

de fornecimento. 

Cláusula Sexta 

{Salvaguarda) 

Fica desde já estabelecido pelo presente Protocolo que, embora a Escola do 1º Ciclo/ jardim de 

Infância de Outeiro - Portela de Suzã se encontre devoluta e sem qualquer atividade letiva, o seu 

objetivo primeiro é estar disponível para quaisquer atividades letivas, sociais e culturais, pelo que se 

este espaço for necessário devido à reorganização rede escolar ou para a realização de atividades 

educativas, sociais ou culturais do Município, ficará o presente protocolo sem efeito, regressando as 

instalações para o Município para integração na rede escolar devendo o espaço ser devolvido no prazo 

máximo de 2 meses a contar da comunicação dessa intenção. 

Cláusula Sétima 

(Rescisão) 

Em caso de incumprimento das cláusulas anteriores, poderá a Câmara Municipal deliberar a resolução 

unilateral deste Protocolo, devendo a Junta de Freguesia devolver as instalações no prazo máximo de 

três meses a contar da data da notificação da deliberação. 

Por ser a sua vontade, o presente Protocolo é assinado em duas vias, uma para cada um dos 

outorgantes. 

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

deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e 

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

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (12) PROTOCOLOS DE APOIO À ACTIVIDADE 

DESPORTIVA - MEDIDA 2:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA- MEDIDA 

2 - No quadro do exercício das suas competências A Câmara Municipal desenvolve uma 

política de apoio à construção/beneficiação e apetrechamento de equipamentos desportivos, 

por parte de Juntas de Freguesia e de Clubes e Associações, sendo que o apoio às 

associações está integrado no quadro geral de apoio ao Associativismo Desportivo- Medida 
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2. A Câmara Municipal recebeu diversas solicitações de apoio, quer das Juntas de Freguesia, 

quer de Associações Desportivas para proceder à execução de obras de beneficiação de 

instalações existentes, bem como de reforço do seu apetrechamento. Analisados os mesmos 

e tendo presente a necessidade de se aproveitar o período do "defeso desportivo" para a sua 

execução, de forma a minimizar os constrangimentos causados, deixa-se à consideração 

superior a atribuição dos seguintes apoios: 

ENTIDADES OBRA APOIO Comp. nº 

Junta de Freguesia de Mujães Cobertura edifício polidesportivo 10.500,00 € 3382 

A concretização destes apoios será feita através da celebração de protocolos específicos . 

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

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

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

Marques Franco e Ilda Figueiredo. (13) PROTOCOLOS DE APOIO À ACTIVIDADE 

DESPORTIVA - MEDIDA 4:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA- MEDIDA 4-

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO/CLUBE ATIVIDADE APOIO Comp. Nº 

Grupo Desportivo Castelense 1ª Concentração de Academias 350,00 € 3.383 

EDV - Escola Desportiva de Viana 
V Torneio Internacional Hóquei Patins "Torneio 

2.000,00 € 3.384 
Cidade Viana do Castelo" 



ASSOCIAÇÃO PAÍS/ATIVIDADE APOIO Comp. Nº 

Associação Jet Ski e Motonáutica do Norte Campeonato Europa de Flyboard - França (apoio 750,00 € 3.385 
à viaqem do atleta vianense Paulo Barbosa) 

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

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

os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Ilda Figueiredo. AUSENCIA DE VEREADOR:- Quando os 

trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (14) 

OPERAÇÃO FINANCIAMENTO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) -

SMSBVC:- Pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do 

Castelo foi remetido o ofício nº 3055/16, datado d e 5 de Julho corrente, a remeter para 

aprovação a deliberação do Conselho de Administração de 29/06/2016 e que 

seguidamente se transcreve:- "Presente o relatório final elaborado pelo júri do procedimento, o 

Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do júri do 

procedimento e em consequência mandar remeter à Câmara Municipal de Viana do Castelo proposta 

de adjudicação ao concorrente BANCO SANTANDER TOTTA, S.A, pelo valor de 212.865,40 €(duzentos 

e doze mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e quarenta cêntimos) a que acrescerá o IVA à taxa legal 

em vigor." . A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico atrás transcrita. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da 

Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Marques 

Franco e Ilda Figueiredo. REGRESSO DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam 

neste ponto regressou o Vereador Eduardo Teixeira. (15) PROTOCOLOS 
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CULTURAIS:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CULTURAL PARA 

2016 - Junto se anexa o quadro dos protocolos de colaboração cultural para 2016 e respetivos textos, 

valores financeiros e contrapartidas, que apresentam validade de janeiro a dezembro de 2016. 

ASSOCIAÇÃO 
SUBSÍDIO PRESTAÇÃO N2 

ACÇÕES OE FRUIÇÃO PÚBLICA 
N2 

ANUAL MENSAL COMP. COMP 

Academia de Música € 9.850,0C 12 X ( 820,83 2580 € 2.900,00 - Concertos Didáticos) 2581 

Banda Escuteiros Barroselas €4.800,00 12 x € 400,00 2582 € 1.420,00 - Concertos na cidade 2583 

Banda Velha Barroselas € 4.800,00 12 X ( 400,00 2584 € 1.420,00 - Concertos na cidade 2585 

Filarmónica do Centro Social e 
€ 4.800,00 12x € 400,00 3364 € 1.420,00 - Concertos na cidade 3369 

Paroquial de Vila Nova de Anha 

Centro Cultural do Alto Minho €5.250,00 12 X ( 437,50 2586 

Centro Dramático de Viana € 36.250,00 12 X€ 3.020,83 2587 
€ 18.200,00 (espetáculo em articulação 

2588 
com as Juntas de Freguesia) 

204, 75 - p/ Sessão Cineclubista 3388 
Ao Norte €44.974,00 630 x 12 - Oficina de Imagem e Centro Documentação 

32.500,00 - Encontros de Viana 

Centro Social Paroquial Areosa € 3.025,00 12 X ( 252,08 2590 ( 465,QO (€ 38,75 X 12) 2591 

ACEP € 8.700 725€ 2592 
SUB-TOTAL ............................................... .......... € 117.449,00 SUB-TOTAL .......................... € 24.405,00 

TOTAL .. ............ ............... ........... ......... . ... ...... ...... €141.854,00 

"PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo a Academia de Música de Viana do Castelo têm vindo a 

desenvolver, ao longo dos últimos anos, uma frutuosa parceria cultu ral que permitiu à Academia 

de Música contribuir de forma objetiva para a formação musical de inúmeras crianças e jovens e 

oferecer à cidade e ao concelho um continuado programa musical que pela sua elevada qualidade 

e persistente divulgação da música clássica e contemporânea eruditas, muito contribuíram para a 

formação de públicos para a música e para a elevação do nível cu ltu ral dos vianenses. 

Constatando que a Academia de Música é a única associação que nesta área ministra cursos 

básicos e secundários de música e concede os respetivos diplomas em resultado de uma formação 

baseada em critérios técnicos, artísticos e pedagógicos reconhecidos pelo Ministério da educação; 

Reconhecendo que o ensino da música, pela sua especificidade, envolve recursos humanos e 

materiais onerosos; 



Importando dar continuidade a este projeto estratégico de alargar e consolidar o acesso cada vez 

mais generalizado à formação musical e à fruição desta arte pelos vianenses; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Academia de Música de Viana do Castelo, 

representadas, respetivamente pelo Presidente da Câmara, José Maria Costa, e pela Presidente da 

Academia de Música, Carla Barbosa, acordam entre si o seguinte protocolo de cooperação cultural: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

É celebrado um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a 

Academia de Música de Viana do Castelo adiante designadas por CMVC e AMVC. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A CMVC concede à AMVC um subsídio anual de €9.850,00. em prestações mensais de €820,83, 

destinadas a apoiar as atividades de formação musical dos seus alunos e disponibiliza a sala de 

espetáculos do Teatro Municipal Sá de Miranda para as aulas de classe, estágios e concertos 

públicos bem como o apoio técnico de palco e o serviço de acolhimento, enquanto a Escola 

Profissional de Música não for datada dos seus auditórios. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Reconhecendo-se a qualidade educativa desta Academia na realização sistemática de projetos de 

iniciação musical para alunos dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico do concelho e formação de público 

infanto-juvenil, a AMVC compromete-se a realizar um conjunto de Concertos didáticos, a realizar 

no Teatro Municipal Sá de Miranda, entre janeiro e dezembro. 

CLÁUSULA QUARTA 

A CMVC compromete-se a disponibilizar as condições logísticas necessárias à realização destes 

concertos, cedendo o Teatro Municipal Sá de Miranda, bem como a atribuir um subsídio no 

montante de €2.900,00, destinado a comparticipar os custos referentes à realização destes 

concertos. 

CLÁUSULA QUINTA 

A AMVC continuará a cooperar com a CMVC na animação de alguns atos oficiais a acordar entre as 

partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
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Sempre que a CMVC e a AMVC organizem espetáculos com bilheteira haverá lugar a preços 

especiais, a combinar oportunamente, para os jovens que frequentem as escolas de música do 

concelho. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A AMCV disponibiliza-se, ainda, para prestar apoio a projetos e iniciativas promovidas pela CMVC 

no âmbito das suas competências. 

CLÁUSULA OITAVA 

A AMVC compromete-se a enviar até Setembro de cada ano o programa de atividades e respetiva 

calendarização a desenvolver no ano seguinte. 

CLÁUSULA NONA 

A AMVC compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Re latório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 

exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

O presente protocolo é válido até 31 de Dezembro de 2016 e terá efeitos a partir de janeiro de 

2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima 

de 120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação 

será salvaguardada a continu idade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até 

ao seu termo. 

PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E BANDA ESCUTEIROS DE BARROSELAS 



Considerando que a Banda dos Escuteiros de Barroselas, fundada em 1934, desenvolve, no espaço 

concelhio em que está inserida, um trabalho de valorização cultural das populações sobretudo na área 

musical, trabalho que se pretende ver cada vez mais alargado e qualificado, de modo a incrementar 

uma cultural musical ativa e enraizada na genuína tradição cultural da região; 

Importando que a Banda Escuteiros de Barroselas continue a ministrar o ensino da música aos seus 

elementos mas, também, a incrementar a sua Escola de Música aberta a outros jovens da sua área de 

influência; 

Reconhecendo que esta atividade de ensino envolve recursos humanos e materiais com elevados 

custos, nomeadamente na aquisição e manutenção do instrumental, que oneram muito o seu 

orçamento; 

Considerando ainda o objetivo de fomentar a sua participação nos atos culturais do município; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Banda Escuteiros de Barroselas, representadas 

respetivamente pelo Presidente da Câmara José Maria Costa e pelo Presidente da Direção da Banda, 

Armindo Peixoto, adiante abreviadamente designadas por CMVC e BEB, celebram entre si o seguinte 

protocolo de desenvolvimento cultural: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A CMVC compromete-se a: 

1. Conceder um subsídio anual de €4.800,00, em prestações mensais de €400,00, para apoio à 

renovação/manutenção do seu instrumental e fardamento e às atividades de formação musical 

da sua Escola de Música, aberta à população infanto-juvenil de Barroselas. 

2. Apoiar a realização de 3 concertos na cidade (em datas a acordar pelas partes), atribuindo à BEB 

a verba de €473,33, por concerto . 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A BEB compromete-se a: 

1. Manter em funcionamento a escola de Música assim como outras atividades destinadas à 

formação musical e à ocupação dos tempos livres dos jovens. 

2. Realizar os três concertos anuais no âmbito da animação cultural do Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A não realização de qualquer dos concertos do ponto 2 da Cláusula Primeira implica, por parte da BEB, 

aviso prévio e suspensão do montante do subsídio. 
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CLÁUSULA QUARTA 

A BEB compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 

exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA QUINTA 

O presente protocolo é válido até 31 de Dezembro de 2016 e terá efeitos a partir de Janeiro de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA 

O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo. 

"PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E BANDA VELHA DA CASA DO POVO DE BARROSELAS 

Considerando que a Banda Velha da Casa do Povo de Barroselas, fundada em 1864, desenvolve, no 

espaço concelhio em que está inserida, um trabalho de valorização cultural das populações sobretudo 

na área musical, trabalho que se pretende ver cada vez mais alargado e qualificado, de modo a 

incrementar uma cultura musical ativa e enraizada na genuína tradição cultural da região; 

Importando que a Banda Velha da Casa do Povo de Barroselas continue a ministrar o ensino da música 

aos seus elementos mas, também, a incrementar a sua Escola de Música aberta a outros jovens da 

sua área de influência; 

Reconhecendo que esta atividade de ensino envolve recursos humanos e materiais com elevados 

custos, nomeadamente na aquisição e manutenção do instrumental; 

Considerando ainda o objetivo de fomentar a sua participação nos atos culturais do município; 



A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Banda Velha da Casa do Povo de Barroselas, 

representadas respetivamente pelo Presidente da Câmara, José Maria Costa, e pelo Presidente da 

Direção da Banda, Isaac Damasceno Oliveira Rego, adiante abreviadamente designadas por CMVC e 

BVCPB, celebram entre si o seguinte protocolo de desenvolvimento cultural: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A CMVC compromete-se a: 

1. Conceder um subsídio anual de €4.800,00, em prestações mensais de €400,00, para apoio à 

renovação/manutenção do seu instrumental e fardamento e às atividades de formação musical 

da sua Escola de Música, aberta à população infanta-juvenil de Barroselas. 

2. Apoiar a realização de 3 concertos na cidade (em datas a acordar entre as partes), atribuindo à 

BVCPC a verba de €473,33, por concerto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A BVCPB compromete-se a: 

1. Manter em funcionamento a escola de Música assim como outras atividades destinadas à 

formação musical e à ocupação dos tempos livres dos jovens. 

2. Realizar os três concertos anuais no âmbito da animação cultural do Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A não realização de qualquer dos concertos do ponto 2 da Cláusula Primeira implica, por parte da 

BVCPB, aviso prévio e suspensão do montante do subsídio. 

CLÁUSULA QUARTA 

A BVCPB compromete-se a entregar em casa ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 

exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato 

CLÁUSULA QUINTA 

O presente protocolo é válido até 31 de Dezembro de 2016 e terá efeitos a partir de Janeiro de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA 
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O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

sa lvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo. 

PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E 
FILARMÓNICA DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA NOVA DE ANHA 

Considerando que a Filarmónica do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha, fundada em 2009, 

desenvolve, no espaço concelhio em que está inserida, um trabalho de valorização cultural das 

populações sobretudo na área musical, trabalho que se pretende ver cada vez mais alargado e 

qualificado, de modo a incrementar uma cultural musical ativa e enraizada na genuína tradição 

cultural da região; 

Importando que a Filarmónica do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha continue a ministrar 

o ensino da música aos seus elementos mas, também, a incrementar a sua Escola de Música aberta a 

outros jovens da sua área de influência; 

Reconhecendo que esta atividade de ensino envolve recursos humanos e materiais com elevados 

custos, nomeadamente na aquisição e manutenção do instrumental, que oneram muito o seu 

orçamento; 

Considerando ainda o objetivo de fomentar a sua participação nos atos culturais do município; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Filarmónica do Centro Socia l e Paroquial de Vila Nova de 

Anha, representadas respetivamente pelo Presidente da Câmara, José Maria Costa, e pelo 

Coordenador do Departamento Cultural e Recreativo do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de 

Anha, João Fernando Rodrigues da Cruz, adiante abreviadamente designadas por CMVC e FVNA, 

celebram entre si o seguinte protocolo de desenvolvimento cultural : 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A CMVC compromete-se a: 



1. Conceder um subsídio anual de €4.800,00, em prestações mensais de €400,00, para apoio à 

renovação/manutenção do seu instrumental e fardamento e às atividades de formação musical 

da sua Escola de Música, aberta à população infante-juvenil de Vila Nova de Anha. 

2. Apoiar a realização de 3 concertos na cídade (em datas a acordar pelas partes), atribuindo à FVNA 

a verba de €473,33, por concerto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A FVNA compromete-se a: 

1. Manter em funcíonamento a escola de Música assim como outras atividades destinadas à 

formação musical e à ocupação dos tempos livres dos jovens. 

2. Realizar os três concertos anuais no âmbito da animação cultural do Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A não realização de qualquer dos concertos do ponto 2 da Cláusula Primeira implica, por parte da 

FVNA, aviso prévio e suspensão do montante do subsídio. 

CLÁUSULA QUARTA 

A FVNA compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 

exercícío, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral da 

sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Socíais em exercícío e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA QUINTA 

O presente protocolo é válido até 31 de dezembro de 2016 e terá efeitos a partir de janeiro de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA 

O presente protocolo pode ser denuncíado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo. 

"PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
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Fundado em 28 de Novembro de 1976, o Centro Cultural do Alto Minho tem desempenhado um 

importante e reconhecido papel de dinamizador cultural organizando a sua diversificada atividade em 

Oficinas (de Cinema e Audiovisual, de Literatura e Ideias, de Teatro e Marionetas, de Artes Visuais e 

Edições). 

Na área das edições lançou diversas publicações, nomeadamente a coleção temática Cronos onde, 

nas diversas secções de ensaio, poesia, prosa, artes teatro e olhares, publicou 29 autores. Publica, 

ainda, a revista Mealibra que, tendo sido fundada em 1982 constitui hoje, pela sua qualidade a pelo 

prestígio dos seus colaboradores, uma referência nacional no género. 

No âmbito da Atividade Teatral, relançada em 2001, reativou a oficina de teatro renomeada Oficina 

Lucílio Valdez, com a produção de uma média de duas peças por ano. 

O Centro Cultural do Alto Minho lançou, também, em 1980, a primeira Expo-Feira do livro de Viana 

do Castelo e colabora com a Câmara Municipal, desde 1994, nas tertúlias literárias e mais 

especificamente nas Exposições de Artes Plásticas que enquadram a Expo-Feira do Livro. 

Assim, reconhecendo a qualidade e a especificidade da atividade cultural do Centro Cultural do Alto 

Minho a que acresce o papel de formação que tem desenvolvido junto do movimento associativo do 

distrito com apoios do Ministério da Cultura e do Fundo Social Europeu; 

Importando consolidar e desenvolver o projeto cultural desta associação nas áreas da Literatura e 

Ideias, da Edição de Publicações, do Teatro e das Artes Visuais; 

Considerando, ainda, de interesse relevante para o desenvolvimento local e regional o reforço das 

relações de cooperação cultural; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Centro Cultural do Alto Minho, representados, 

respetivamente pelo Presidente da Câmara José Maria Costa e pela Presidente do Centro Cultural do 

Alto Minho, Maria Luísa Quintela, acordam o seguinte protocolo de desenvolvimento cultural; 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

É celebrado um protoco lo de cooperação entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Centro 

Cult ural do Alto Minho adiante designadas por CMVC e CCAM. 



CLÁUSULA SEGUNDA 

O presente protocolo estabelece as principais formas de cooperação entre a CMVC e o CCAM, na 

perspetiva de ser atingido um melhor e mais eficaz aproveitamento das suas potencialidades e uma 

valorização progressiva das ações de serviço ao Município e à comunidade em geral. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A cooperação entre a CMVC e o CCAM, sem prejuízo de outros desenvolvimentos a serem estudados 

e estabelecidos posteriormente, integrará ações de informação-formação e de produção e divulgação 

nas áreas das suas competências específicas. 

CLÁUSULA QUARTA 

O CCAM compromete-se a: 

1. Colaborar na Expo-Feira do Livro de Viana do Castelo, organizando as exposições de Artes 

Plásticas e Visuais e cooperando na organização das Tertúlias Literárias e no apoio logístico que 

a sua estrutura instalada puder disponibilizar. 

2. Disponibilizar as peças produzidas pela Oficina de Teatro Lucílio Valdez, para integrar o programa 

de itinerância teatral, sempre que haja condições de exequibilidade, bem como os Encontros de 

Poesia no âmbito da animação da leitura para os públicos infantis, juvenil e adultos, na Biblioteca 

Municipal. 

3. Promover o contato de escritores e artistas com a população escolar, bem como visitas guiadas 

a Exposições de Artes Visuais nos seus espaços e em espaços municipais. 

4. Entregar à CMVC 25 exemplares de todas as publicações por si editadas, incluindo a revista 

Mealibra. 

5. Prestar apoio logístico e técnico em todas as ações de dinamização e promoção cultural julgadas 

de interesse para as duas instituições. 

6. Disponibilizar, sempre que oportuno, acesso ao seu Fundo Documental e Espólio Bibliográfico. 

CLÁUSULA QUINTA 

A CMVC compromete-se: 

1. A cooperar na concretização destas ações concedendo ao CCAM um subsídio anual de 

€5.250,00, a disponibilizar em 12 prestações mensais de €437,50. 

2. A prestar o apoio logístico disponível e necessário ao desenvolvimento dos projetos da CCAM. 
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CLÁUSULA SEXTA 

O CCAM compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 

exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O presente protocolo é válido até 31 de Dezembro de 2016 e terá efeitos a partir de Janeiro de 

2016. 

CLÁUSULA OITAVA 

O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo. 

"PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E TEATRO DO NOROESTE- CENTRO DRAMÁTICO DE VIANA 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana 

acordaram, uma frutuosa parceria através de protocolos de colaboração que permitiram: 

Prosseguir e aprofundar os objetivos estratégicos de cooperação cultural para o desenvolvimento do 

gosto pelo teatro; estimular as crianças e jovens para esta arte do espetáculo integrando-a no seu 

próprio processo formativo de cidadania; formar e diversificar públicos e democratizar o acesso à 

fruição teatral; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, 

representados, respetivamente pelo Presidente da Câmara José Maria Costa e pela Presidente do 

Teatro do Noroeste, Elisabete Pinto, acordam o seguinte protocolo de cooperação cultural: 



CLÁUSULA PRIMEIRA 

É celebrado um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de via na do castelo e o Teatro do 

Noroeste - Centro Dramático de Viana adiante designadas por CMVC e TN-CDV. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A CMVC concede ao TN-CDV o estatuto de companhia residente do Teatro Municipal Sá de Miranda 

disponibilizando os espaços necessários ao desenvolvimento das suas atividades, que incluem a 

utilização da sala de espetáculos do Teatro Municipal Sá de Miranda, para a carreira das peças (3/4 

semanas), montagens e ensaios finais (15 dias); o palco de ensaios e armazém/oficina, bem como os 

gabinetes adjuntos ao Salão Nobre para apoio administrativo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A CMVC patrocina ao TN-CDV com uma subscrição anual de €36.250,00, para a apresentação teatral 

de 4 peças, das quais 3 obrigatoriamente em estreia e procurando servir os diversos públicos, 

incluindo o universo escolar nas suas várias faixas etárias. Esta verba será transferida em 12 

prestações mensais de €3.020,83. 

CLÁUSULA QUARTA 

Considerando necessário democratizar o acesso à fruição teatral e estimular a participação do público 

das freguesias rurais, o TN-CDV compromete-se à captação regular dos públicos das juntas de 

freguesia de fora da cidade, através de organização própria da sua deslocação às apresentações das 

peças no Teatro Municipal Sá de Miranda e preços simbólicos e em articulação direta com as juntas 

de freguesia. 

CLÁUSULA QUINTA 

A CMVC atribui rá ao TN-CDV para este efeito uma verba global de €18.200,00 (correspondente a 35 

espetáculos), a pagar em duas prestações: a primeira de €9.100,00 destinada à pré-produção do 

espetáculo será concretizada no mês de maio; a segunda, de €9.100,00 será paga entre junho e 

dezembro, de acordo com o número de espetáculos rea li zados. 

CLÁUSULA SEXTA 

A CMVC cede o seu pessoal técnico de palco, bilheteira e acolhimento para a paio das atividades do 

TN-CDV no Teatro Municipal Sá de Miranda. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
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O TN-CDV assegura os custos de secretariado e comunicações bem como os da sua equipa técnica 

administrativa e artística . 

CLÁUSULA OITAVA 

O TN-CDV compromete-se a encontrar, com a CMVC, formas inovadoras e criativas de dinamizar a 

encenação e fruição teatral dos jovens em situação escolar ou em associações de Teatro amador 

sediadas no concelho. 

CLÁUSULA NONA 

A CMVC autoriza o TN-CDV a explorar e estabelecer a política de bilheteira em todos os espetáculos 

promovidos pelo TN-CDV. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

O TN-CDV disponibiliza gratuitamente à CMVC os espetáculos infantis até ao limite de 40 sessões e 

compromete-se a aplicar uma redução de 50% do preço do bilhete para jovens estudantes e 3~ idade, 

nas restantes produções. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

O TN-CDV compromete-se a entregar até 1 de Outubro de cada ano o plano de atividades e ocupação 

do Palco Principal do Teatro, que a CMVC confirmará até 31 de Outubro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Em todos os materiais de informação e divulgação a editar, o TN-CNV compromete-se a divulgar o 

apoio da Câmara Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

O TN-CDV compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 

exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

O presente protocolo é válido até 31 de Dezembro de 2016 e terá efeitos a partir de Janeiro de 2016. 



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo. 

"PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E 

AO NORTE -ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Ao Norte - Associação de Produção e Animação 

Audiovisual têm vindo a colaborar, desde 1996, no projeto de desenvolvimento cultural na área do 

cinema e do audiovisual, visando democratizar o acesso à fruição cinematográfica e à formação dos 

jovens nas novas linguagens videográficas, bem como criar em Viana do Castelo um espaço de 

produção, difusão e consulta de obras audiovisuais, sem descurar o incentivo à criação e divulgação 

de uma memória audiovisual da região. 

Perseguindo estes objetivos foi possível criar, progressiva e estruturadamente, através de protocolos, 

as Sessões Cineclubistas às quintas-feiras; a Oficina de Imagem e o festival de cinema e vídeo 

Encontros de Viana- Cinema e Vídeo, em Maio. 

Importando prosseguir e aprofundar estes projetos, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Ao 

NORTE - Associação de Produção e Animação Audiovisual representadas respetivamente pelo 

Presidente da Câmara José Maria Costa e pelo Presidente da Direção, Carlos Eduardo Viana, adiante 

abreviadamente designadas por CMVC e Ao Norte, acordam entre si o seguinte protocolo de 

cooperação cultural: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A Ao Norte compromete-se a assegurar a realização das seguintes ações: 

1. Sessões Cineclubistas, quinzenalmente, no cinema verde via na; 
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2. Oficina de Imagem e Centro de Documentação, nas instalações da Associação situadas na Praça 

D. Maria 11, nº 113 r/c, com horário de funcionamento adequado à procura deste serviço; 

3. Encontros de Viana - Cinema e Vídeo - na segunda semana de maio - no Teatro Municipal Sá de 

Miranda 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Para o desenvolvimento destas ações a CMVC concede à Ao Norte uma subvenção global anual de 

€44.974,00, sendo disponibilizada conforme segue: 

1. €4.914,00 (€204,75/ quinzenal) para as sessões cineclubistas, para aluguer do filme e sala de 

projeção; 

2. €630,00/mês para funcionamento e apetrechamento da Oficina de Imagem e Centro de 

Documentação; 

3. €32.500,00 para os Encontros de Viana, sendo € 10.500,00 destinados à pré-produção e 

disponibilizados em Abril e o restante, após a realização do festival e contra entrega de relatório 

e avaliação deste projeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A Ao Norte deverá entregar até 1 de Dezembro de cada ano o Plano de Atividades do ano seguinte e 

o Relatório de Contas de cada um destes eventos. 

CLÁUSULA QUARTA 

A Ao Norte assegura a direção técnica e artística destas ações, bem como das atividades 

complementares, nomeadamente exposições temáticas que deverão ser consensualizadas com o 

Pelouro da Cultura da CMVC. 

CLÁUSULA QUINTA 

A CMVC cede o Teatro Municipal Sá de Miranda e outros espaços e apoios logísticos necessários à 

realização dos Encontros de Viana, que serão acordados em cada ano e em tempo oportuno. 

CLÁUSULA SEXTA 

A Ao Norte compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao 

último exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 

2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 



3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O presente protocolo é válido até 31 de Dezembro de 2016 e terá efeitos a partir de janeiro de 2016. 

CLÁUSULA OITAVA 

O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo. 

"PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA AREOSA 

PREÂMBULO 

Considerando que na década de 90, a Fundação Calouste Gulbenkian instalou, no Salão Paroquia l da 

Areosa, a Biblioteca Fixa nQ 36, agora com a designação de Biblioteca Paroquial de Areosa, gerida pelo 

Centro Social e Paroquial da Areosa, a Câmara Municipal assumiu o apoio ao funcionamento desta 

estrutura, comparticipando os custos da funcionária desde 1993; 

Considerando o importante papel que esta Biblioteca desempenha junto da população jovem de 

Areosa, quer no apoio às atividades escolares quer à ocupação de tempos livres, bem como às 30 

crianças do CATL (Centro de Atividades e Tempos Livres), que funciona no Centro Social Paroquial de 

Areosa; 

Importando dar continuidade e estabilidade às ações desenvolvidas por esta Biblioteca bem como 

reforçar as suas funções pedagógicas e Culturais; 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Centro Social Paroquia l de Areosa, representados, 

respetivamente pelo Presidente da Câmara, José Maria Costa e pelo Presidente do Centro Social 

Paroquial de Areosa, Manuel José Torres Lima, acordam o seguinte protocolo subordinado às 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1 
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O Centro Social Paroquial de Areosa compromete-se a garantir o funcionamento e a gestão da 

Biblioteca Paroquial, com o horário de abertura das 14h30 às 19h00 horas, de Terça-feira a Sábado 

inclusive; 

CLÁUSULA li 

A Câmara Municipal compromete-se a transferir um subsídio anua l de 0 .025,00, em prestações 

mensais de €252,08, para comparticipação nos custos da funcionária; 

CLÁUSULA Ili 

A Câmara Municipal compromete-se, ainda, a pagar anualmente ao Centro Social Paroquial de Areosa, 

pelo valor mensal de €38,75, parte das despesas decorrentes do funcionamento do espaço (internet, 

telefone, água e luz). 

CLÁUSULA IV 

O presente protocolo terá efeitos a partir de janeiro de 2016 e é válido por um ano. 

CLÁUSULA V 

O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo. 

PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

E 
A.C.E.P. 

A Associação de Cultura e Educação Popular da Meadela, desenvolve desde a sua fundação, em 6 de 

Maio de 1978, uma intensa atividade de caráter sócio-pedagógico e cultural cuja incidência se alarga 

a todo o concelho e que por isso tem merecido o reconhecimento da Câmara Municipal e de diversas 

instituições governamentais. 

Considerando o interesse em apoiar e aprofundar as suas áreas de intervenção nomeadamente 

através da Biblioteca lnfanto-Juvenil, Ludoteca, Centro de Experimentação das Ciências e Centro de 

Recursos Educativos, bem como na cooperação alargada com os Jardins e Escolas do Concelho; 



A Câmara Municipal de Viana do Castrelo, representada pelo seu Presidente José Maria Costa e a 

Associação Cultural e de Educação Popular da Meadela - ACEP, representada pelo Presidente da 

Direção Luís Moreno Delgado, acordam o seguinte protocolo de cooperação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A ACEP obriga-se a facultar o acesso franco a 150 visitas de grupo de crianças/alunos dos Jardins de 

Infância/ Escolas do 1º Ciclo do Ensono Básico, do concelho de Viana do Castelo, sob a forma de visitas 

orientadas, com enquadramento pedagógico, para quadriénio escolar de 2014/2015. A 

calendarização das atividades previstas nesta cláusula, será feita diretamente pelos estabelecimentos 

de educação, junto da ACEP. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A ACEP obriga-se a organizar no âmbito do seu projeto de Experimentação das Ciências, um total de 

50 visitas anuais, dirigidas aos alunos do 3º e 4º anos do 1º ciclo do Ensino Básico. Em casos pontuais 

e por iniciativa da Câmara Municipal, poderão ser enquadradas nestas visitas outros grupos/níveis de 

ensino. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A ACEP, obriga-se a disponibilizar de forma franca às escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do 

Concelho, e mediante regras a definir com a coordenadora do respetivo estabelecimento de ensino e 

educação, todo o material que constitui o acervo do seu Centro de Recursos. 

CLÁUSULA QUARTA 

A ACEP obriga-se a facultar, para a realização de iniciativas de caráter educativo/formativo, as suas 

instalações, nomeadamente auditório e sala de informática, num total máximo de 10 dias/ano, 

devendo a calendarização de tais ocupações ser feita com a devida antecedência com a coordenadora 

do respetivo estabelecimento de ensino e educação. 

CLÁUSULA QUINTA 

A ACEP compromete-se a entregar à Câmara Municipal o balanço anual das atividades desenvolvidas 

no âmbito deste projeto. 

CLÁUSULA SEXTA 

Como contrapartida pela colaboração referida em 1, 2, 3 e 4, a Câmara Municipal obriga-se a atribuir 

à ACEP um subsídio anual de 8.700,00€, em prestações mensais de 725€. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A ACEP compromete-se a entregar em cada ano e até ao 30 de março: 

1. Relatório de atividades e Relatório de contas com parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último 

exercício, com cópia da ata da Assembleia Geral da sua aprovação; 
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2. Plano de Atividades e Orçamento para a época em curso, com cópia da ata da assembleia Geral 

da sua aprovação; 

3. Data da Tomada de Posse dos Corpos Sociais em exercício e duração do respetivo mandato. 

CLÁUSULA OITAVA 

O presente protocolo é válido até 31 de dezembro de 2016 e terá efeitos a partir de janeiro de 2016. 

CLÁUSULA NONA 

O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 

120 dias sobre a data de efeitos de denúncia e sem direito de indemnizar. Em caso de cessação será 

salvaguardada a continuidade dos programas em execução, os quais deverão prosseguir até ao seu 

termo." 

(a) Maria José Guerreiro.". A Vereadora Ilda Figueiredo declarou entender que o trabalho 

que estas associações desenvolvem não está a ser reconhecido, aparecendo na 

proposta valores muito baixos, pelo que é de opinião que será de rever o processo. A 

Vereadora Maria José Guerreiro informou que existe muito diálogo com estas 

associações, sempre que há necessidade de outros apoios, a Câmara Municipal trata o 

assunto pelo que não lhe parece que o apoio tenha faltado. A Câmara Municipal 

deliberou aprovar a transcrita proposta e respetivos protocolos. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores 

Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e 

Ilda Figueiredo. ( 16) APOIOS ÀS COMISSÕES DE FESTAS:- Pela Vereadora Maria 

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

APOIO ÀS FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO - As festas e romarias do Concelho de Viana 

do Castelo constituem um motivo de grande atractividade para a região, para além de 

representarem um dos traços mais identitários das nossas comunidades. Reconhecendo o 



enorme envolvimento das comissões de festas e a sua capacidade de organização e 

mobilização, propõe-se a atribuição dos subsídios, conforme quadro anexo, às entidades que 

formalizaram os seus processos de candidatura, conforme preconizado no Regulamento de 

Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo (Capítulo V, medida 4). 

Comissão de Festas Festa/Romaria Contribuinte Apoio 
N2 

omprom 

Alvarães Festas de Santa Cruz - Andores Floridos 900 285 257 2.475,00 € 3308 
Senhora das Necessidades e Stª Ma ria 510 367 658 585,00€ 3309 

Amonde - Associação Amonde Festas 
São Nicolau 510 367 658 585,00€ 3310 

Areosa - Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Vinha 501177 086 720,00€ 3311 
de Santa Maria S. Mamede 501177 086 585,00€ 
Neves - Barroselas/ Mujães /Vila de Festa de Nossa Senhora das Neves 

900 269170 
1.125,00€ 3312 

Punhe Auto de Floripes 1.125,00€ 
Barroselas São Pedro 900 577 010 1.350,00€ 3313 
Cardielos Festa de Nossa Senhora da Amparo 900 268 131 720,00 € 3314 
Carvoeiro Festas de Santa Ana e Santo António 900 265 841 585,00€ 3315 
Castelo do Neiva - Fábrica da Igreja Festa de Nossa Senhora dos Emigrantes+ Feira 

501511369 1.125,00 € 3316 
Paroquial de Santiago Medieval 
Castelo do Neiva Senhora da Guadalupe 900 295 252 1.125,00 € 3317 
Chafé Senhora da Bonança 901000973 650,00€ 3318 
Chafé Senhor do Alivio e dos Milagres 900265833 585,00€ 3319 

Darque 
Nª Srª da Saúde, N. Srª das Oliveiras e S. Sebastião 900 343 516 1.350,00 € 3361 
Senhora das Areias 900 496 460 585,00€ 3320 

Deocriste Senhora do Rosário e São Sebastião 900545772 585,00€ 3360 
Geraz Lima - Stª Maria Santa Bárbara, Senhora da Ajuda e São Silvestre 501171 193 585,00€ 

Geraz do Lima - Stª Maria 
S. Sebastião dos Pinheirais, Senhora das 

501171 193 
585,00€ 3321 

Necessidades e Santo Amaro 

Geraz do Uma -Stª Leocádia Nossa Senhora da Guia e S. Bento 900 290 404 585,00€ 3322 
Lanheses Confraria do Sr. do Cruzeiro e das Necessidades 502 171 766 1.125,00€ 3323 
Mazarefes Senhora das Boas Novas e S. José 901400 505 720,00 € 3324 
Meadela Festas de Santa Cristina 900 279 869 2.475,00 € 3325 
Meadela - Ass. Moradores da Cova Festa dos Santos Populares 501 637 974 585,00€ 3326 
Meixedo Nossa Senhora da Conceição da Rocha 502674970 585,00€ 3327 
Monserrate Senhora das Candeias 501084 126 585,00€ 3328 
Associação de Moradores do Bairro 

Festa dos Santos Populares 510840949 
585,00€ 3330 

da Escola Técnica - Monserrate 

Mujães Festa do Corpo de Deus 900 294 817 585,00€ 3331 
Nogueira - Fábrica da Igreja Nossa Senhora da Conceição Rocha 501631682 720,00€ 3333 

Perre 
S. Miguel, S. José e Senhora das Dores 508 932 521 1.125,00 € 

3334 
Cortejo" Tabuleiro Segredo Aberto" 225,00 € 

S. Lourenço Montaria Sant a Bárbara 900 458 941 585,00€. 
3336 

S. Lourenço da Montaria São Francisco 585,00€ 
S. Lourenço da Montaria São Mamede e São Frutuoso 501068163 585,00€ 3338 
Stª Marta de Portuzelo Romaria Stª Marta + Festival Internacional Folclore 900 277 831 2.475,00 € 3340 
S. Salvador da Torre Fest as de Nossa Senhora do Corporal 501 662 758 720,00€ 3344 

Sub portela 
Festas de São João Novo 

900 269 030 
585,00€ 

3347 
Auto de São João Novo 450,00€ 

Serrei eis Festas de São Pedro e São Paulo 501148 256 585,00€ 3391 
Vila Franca Festas das Rosas 900 291 362 2.475,00 € 3353 
Vila Mou - Fábrica da Igreja S. 

Nossa Senhora da Encarnação 585,00€ 
3356 

Martinho 501 662 723 
Vila Nova de Anha - Fábrica da Igreja Festa de São Tiago, Santo António e São José 501156542 1.350,00€ 3362 
Vi la de Punhe São Sebastião, Santo António e Santa Eulália 900 297 026 585,00 € 3357 
Vilar de Murteda São Miguel e Santo António 585,00€ 3363 

TOTAL 38,495€ 
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. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da 

Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo 

Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (17) PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 

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

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES - O munícipe Luis 

António Correia do Vale, detentor do número de contribuinte 165369124 propôs à Câmara Municipal 

a aquisição de 40 números dispersos da "Revista do Pescador" e 60 números do "Jornal do Pescador", 

pelo valor total de 500€. Considerando o valor das referidas publicações para integração do espólio 

bibliográfico da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo e o seu interesse para um maior 

aprofundamento da temática do Mar, consideramos a proposta relevante para ser objeto de 

aprovação pelo executivo desta Câmara. (a) Maria José Guerreiro." . A Câmara Municipal 

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

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

Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (18) 

APOIO AO ASSOCIATIVISMO ATRAVÉS DE REVERSÃO DE BILHETEIRA:- Pela 

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

"PROPOSTA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO ATRAVÉS DE REVERSAO DE BILHETEIRA - 1. 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA DE SANTA MARTA COM O NIF: 501210520- ESPETÁCULO DE DANÇA 

"CICLO" -DANÇA & CIA 1 TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA-17 E 18 JUNHO DE 2016- Este espetáculo 

de Dança - atuou nos dias 17 e 18 no Teatro Municipal Sá de Miranda e contou no primeiro 

dia, 17 de junho, com 342 espectadores, sendo que 263 pagaram ingresso de 7,5€ e 76 pagaram 

ingresso de 5€ e 3 convites. No dia 18 contou com 311 espectadores, sendo que 262 pagaram 

ingresso de 7,5€ e que 46 pagaram ingresso de 5€ e 3 convites. As receitas destes espetáculos foram 



de 2.352,50€ mais 2.195€ e já foram depositadas na tesouraria do Município de Viana do Castelo, 

através das guias 6386 (135€), 6198 (1.377,50€), 6163 (1.147,50€), 6160 (45€), 5880 (1.130€), 5823 

(262,50€) e 5782 (450€). Estes dois espetáculos tiveram um total de 653 espectadores, sendo que 6 

foram convidados. O total da receita de bilheteira foi de 4.547,50€. Pelo exposto, o Município de 

Viana do Castelo fará reverter a receita da bilheteira para a referida, Associação Cultural Desportiva 

de Santa Marta com o nif: 501210520, após a retenção do IVA. 2. CONTRAPUNCTUS CORO DA 

CAMARA LDA, COM O NIF: 513124403 - Espetáculo de Música "Contraponto. Em Português 

"Do Triunfo à Morte" 1 Teatro Municipal Sá de Miranda - 25 junho de 2016 - Este espetáculo 

de Música atuou no Teatro Municipal Sá de Miranda e contou com 292 espectadores, sendo 

que 286 pagaram ingresso de 7,5€ e 6 convites. A receita deste espetáculo foi de 2.145€ e já foi 

depositada na tesouraria do Município de Viana do Castelo, através das guias 6494 (342,50€), 6492 

(1.382,50€), 6488 (15€), 6393 (22,50€), 6389 (195€) e 6164 (187,50€). Pelo exposto, o Município de 

Viana do Castelo fará reverter a receita da bilheteira para o referido Contrapunctus Coro da Camara 

Lda, com o nif: 513124403, após a retenção do IVA. 3. FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA COM O 

NIF: 504740830 - Espetáculo de Música Clássica da Fundação Átrio da Música FAM de Viana 

do Castelo 1 Teatro Municipal Sá de Miranda - 24 de maio e 04 de junho de 2016 - 24 de 

maio - Audições classes de Conjunto FAM 5º. Ano -Concerto de Música no Teatro Municipal 

Sá de Miranda e contou com 157 espectadores, sendo que 55 pagaram ingresso de 2€ e 23 

pagaram o ingresso de 1€ e 79 convites. A receita deste concerto foi de 133€ e já foi depositada na 

tesouraria do Município de Viana do Castelo, através das guias 4814 (104€) e 4730 (29€). Total de 

133€ - 04 de junho - Audições classes de Conjunto FAM - Concertos de Música no Teatro 

Municipal Sá de Miranda, 1ª. sessão às 15h00, contou com 208 espectadores, sendo que 43 

pagaram ingresso de 2€ e 29 pagaram o ingresso de 1€ e 136 convidados. A receita deste concerto foi 

de 115€. A 2ª. sessão às 17h00 contou com 198 espectadores, sendo que 47 pagaram ingresso de 

2€ e 26 pagaram o ingresso de 1€ e 125 convidados. A receita deste concerto foi de 120€. A 3ª. sessão 
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às 18h30 contou com 216 espectadores, sendo que 73 pagaram ingresso de 2€ e 34 pagaram o 

ingresso de 1€ e 109 convidados. A receita deste concerto foi de 180€. Já foram depositadas na 

tesouraria do Município de Viana do Castelo, as receitas dos três espetáculos, através das guias 5091 

(6€), 5568 (174€), 5569 (108€), 5570 (120€), 5571 (7€). Total de 415€. Pelo exposto, o Município de 

Viana do Castelo fará reverter a receita da bilheteira, total de 548€, para a referida Fundação Átrio da 

Música com o nif: 500793263, após a retenção do IVA. 4. CENTRO SOCIAL E CULTURAL MEADELA 

- OPEN DANCE SCHOOL NIF: 501187600 - ESPETÁCULO DE DANÇA OPEN DANCE SCHOOLI TEATRO 

MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA - 01 E 02 JULHO DE 2016 - Este espetáculo de Dança - atuou nos dias 

01 e 02 no Teatro Municipal Sá de Miranda e contou no primeiro dia, 01 de julho, com 314 

espectadores, sendo que 305 pagaram ingresso de 5€ e 9 convites. No dia 02 de julho contou com 

322 espectadores, sendo que 313 pagaram ingresso de 5€ e 3 convites. As receitas destes 

espetáculos foram de 1.525€ mais 1.565€ e já foram depositadas na tesouraria do Município de Viana 

do Castelo, através das guias 6805 (2.465€), 6804 (95€), 6629 (120€), 6497 (30€), 6387 (210€) e 6166 

(170€). Estes dois espetáculos tiveram um total de 636 espectadores, sendo que 12 foram convidados. 

O total da receita de bilheteira foi de 3.090€. Pelo exposto, o Município de Viana do Castelo fará 

reverter a receita da bilheteira para o referido, Centro Social e Cultural Meadela com o nif: 501187600, 

após a retenção do IVA. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes 

o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José 

Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (19) MONOGRAFIA 

DE ALVARÃES: COMEMORAÇÃO DO 50° ANIVERSÁRIO DE PERMANÊNCIA NA 

PARÓQUIA DO PADRE ANTÓNIO FERNANDES GONÇALVES:- Pela Vereadora 

Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se h·anscreve:

"PROPOSTA- MONOGRAFIA DE ALVARÃES: COMEMORAÇÃO DO 50!! ANIVERSÁRIO DE PERMANÊNCIA NA 

PARÓQUIA DO PADRE ANTÓNIO FERNANDES GONÇALVES- No âmbito da comemoração do 50!! aniversário 



da presença do Padre António Fernandes Gonçalves, na paróquia de Alvarães, a Fábrica da Igreja de 

S. Miguel - Alvarães pretende elaborar uma edição monográfica comemorativa, propondo-se a 

Câmara Municipal de Viana do Caste lo apoiar a mesma no va lor de 6.000€. (Nº de compromisso: 

3370). (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita 

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (20) APOIO À DESLOCAÇÃO 

DO REPRESENTANTE DOS JOVENS PORTUGAL AO PARLAMENTO EUROPEU 

DOS JOVENS DA LITUÂNIA E DA SÉRVIA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi 

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

DO REPRESENTANTE DO JOVENS PORTUGAL AO PARLAM ENTO EUROPEU DOS JOVENS DA LITUÂNIA E DA SÉRVIA 

-O Parlamento Europeu dos Jovens Portugal é membro da rede internacional do Parlamento Europeu 

do Jovens. Beatriz Capela Faneca, jovem estudante vianense de 17 anos, participou, em Novembro de 

2014, na 31ª Conferência de Seleção Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens Portuga l e, em Abril 

2015, no Fórum Internacional de Amesterdão. Em Abri l de 2016, integrou a Media team da 34ª 

Conferência da Seleção Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens Portugal e vai participar em 

Sessões Internacionais na Eslovénia, em Julho, na Sérvia, em Agosto e na Lituânia em Setembro. 

Atendendo a que esta jovem pela sua atit ude empreendedora, e pelo seu espírito de cidadania 

encarna os valores de uma Europa Cooperativa e inclusiva, propomos o apoio às viagens, custeando 

50% do custo da totalidade das mesmas. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal 

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

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

Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (21) 

TOPONÍMIA DE S. ROMÃO DO NEIVA:- Presente o ofício nº 35, de 23 de Junho da 
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Junta de Freguesia de S. Romão de Neiva a remeter para a rovação, proposta de 

atribuição de toponímia a arruamentos da referida freguesia, e que foi aprovado em 

29 de Abril de 2016 pela Assembleia de Freguesia de S. Romão de Neiva, tendo sido a 

este propósito apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "NOVO 

TOPÓNIMO - FREGUESIA DE S. ROMÃO DE NEIVA - A documentação anexa está de 

acordo com o estabelecido no Regulamento de Toponímia do concelho de Viana do Castelo, 

pelo que proponho a aprovação dos referidos topónimos. (a) Maria José Guerreiro.". A 

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e ao abrigo da competência 

prevista na alínea ss) do número 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, 

aprovar a atribuição das seguintes designações toponímicas, conforme a seguir se 

indica:-

Designação Toponímica 1 Inicio 1 Fim 

Lugar de Pontelha 

Rua da Fontainha passa a designar-se Rua Carreira da Fontainha 1 Av. Manuel Carvalho 1 Carreira da Fontinha 

Lugar de Pedreira 

Rua da Primavera 1 Rua da Escola Primária 1 Sem saída 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da 

Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo 

Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (22) CONCERTO SOLIDÁRIO CENTRO 

CULTURAL DE VIANA DO CASTELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:- Pelo 

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

" PROPOSTA- CONCERTO SOLIDÁRIO NO CENTRO CULTURAL DE VIANA DO CASTELO: ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIOS - A Câmara Municipal de Viana do Castelo, sensível às dificuldades que as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social atravessam, decidiu avançar em 2012 com a campanha "Coração 

Solidário", promovendo diversas iniciativas de angariação de fundos que mobilizam a sociedade civil 

a ajudar, participando nas iniciativas em causa. Desde o início da campanha decorreram já 21 variadas 



iniciativas, que reverteram a favor de 13 diferentes instituições, num total angariado de, 

aproximadamente, 41.600,00€. Nesta sequência, tendo-se realizado, no passado dia 25 de junho, o 

concerto do AGIR, no Centro Cultural de Viana do Castelo, propõe-se que a receita arrecadada, 

subtraída dos custos de realização do mesmo, reverta, na mesma proporção, para o Centro Paroquial 

de Promoção Social e Cultural de Darque e para a Methamorphys - Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento Humano, 2 instituições que desempenham um papel social de referência no nosso 

concelho. Assim, assegurando a Câmara Municipal o cachet dos músicos, e subtraindo os custos com 

som e luz, alojamento e refeições dos artistas e da licença da Sociedade Portuguesa de Autores, bem 

como do correspondente valor do IVA, num total de 9.183,78€, a receita fixa-se em 17.456,22€, pelo 

que se propõe-se que se atribua os seguintes subsídios: q 8.728,11€ ao Centro Paroquial de 

Promoção Social e Cultural de Darque (Compromisso financeiro n.2 2016/3292); q 8.728,11€ à 

Methamorphys - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Humano (Compromisso financeiro 

n.º 2016/3293). (a) José Maria Costa." . A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita 

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. AUSENCIA DE VEREADOR:

Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (23) 

CONCERTO SOLIDÁRIO ROTARY CLUB DE VIANA DO CASTELO-ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente 

se transcreve:- "PROPOSTA- ROTARV CLUB DE VIANA DO CASTELO COM o NIF: 502930969 - CONCERTO 

SOLIDÁRIO ROTARY CLUB DE VIANA DO CASTELO 1 TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA - 06 DE JUNHO DE 2016 - -

Concerto Solidário Rotary Club de Viana do Castelo - Concerto de Música no Teatro Municipal Sá de 

Miranda e contou com 196 espetadores, sendo que 164 pagaram ingresso de 7,5€ e 16 pagaram o 
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ingresso de 5€, foram convidados 16. A receita deste concerto fo i de 1310€ e já foi depositada na 

tesouraria do Município de Viana do Castelo, através das guias 4897 {202,50€), 5519 (330€), 5573 

(105€), 5640 {127,50€), 5639 (545€). Um total de 1310€. Pelo exposto, o Município de Viana do 

Caste lo fará reverter a receita da bilheteira para o referido, Rotary Club de Viana do Castelo com o 

NIF: 502930969 após a retenção do IVA. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou 

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

presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria 

José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. REGRESSO DE VEREADOR:

Quando os trabalhos iam neste ponto regressou o Vereador Eduardo Teixeira. (24) 

ESPETÁCULO DE DANÇA "SARAU DE DANÇA SOLIDÁRIA" - GABINETE DE 

APOIO À FAMÍLIA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO:- Pelo Presidente da Câmara foi 

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

FAMÍLIA - GAF, COM O NIF: 503748935 - ESPETÁCULO DE DANÇA " SARAU DE DANÇA SOLIDÁRIA" 1 TEATRO 

MUNICIPAL SA DE MIRANDA- 23 JUNHO DE 2016 - Este espetáculo de Dança atuou no Teatro Municipal Sá 

de Miranda e contou com 337 espectadores, sendo que 314 pagaram ingresso de 5€ e 23 foram 

convidados. A receita deste espetáculo foi de 1.570€ e já foi depositada na tesouraria do Município 

de Viana do Castelo, através das guias 6487 {10€), 6486 (25€), 6430 {1.240€), 6388 (160€), 6162 (15€), 

5819 {20€) e 5785 {100€). Pelo exposto, o Município de Viana do Castelo fará reverter a receita da 

bilheteira para o referido Gabinete de Apoio à Família - GAF, com o NIF: 503748935 após a retenção 

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

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, 

Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (25) ESPETÁCULO DE DANÇA 



SOLIDÁRIA "A ESCOLA DE DANÇA SUEMAR - REFOOD" - ATRIBUIÇÃO DE 

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

transcreve:- "PROPOSTA-AsSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DE DANÇA SUEMAR COM o NIF: 510116035 

- ESPETÁCULO DE DANÇA "A ESCOLA DE DANÇA SUEMAR: ESPETÁCULO DE DANÇA SOLIDÁRIA A REVERTER À REFOOD 

1 TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA- 28 JUNHO DE 2016 - Est e espetáculo de Dança atuou no Teatro 

Municipal Sá de M iranda e contou com 305 espectadores, sendo que 303 pagaram ingresso de 

5,5€ e 2 convites. A receita deste festival foi de 1.666,50€ e já foi depositada na tesouraria do 

Município de Viana do Castelo, através das guias 6567 (16,50€), 6565 (1.339€), 6495 (71,50€), 6484 

(93,50€), 6390 (33€), 6627 (113€). Pelo exposto, o Município de Viana do Castelo fa rá reverter a 

receita da bilheteira para a referida, Associação Cultural e Artíst ica de Dança SUEMAR com o NIF: 

510116035, após a retenção do IVA. (a) José Maria Costa." . A Câmara Municipal deliberou 

aprovar a transcr i ta proposta. Esta del iberação foi tom ada por unanimidade estando 

presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, L u is Nobre, Maria 

José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. (26) 

CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA CIDADE 

DE RIOM - ARRANJO URBANÍSTICO - 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 A REQUALIFICAÇAO DA RUA 

CIDADE DE RIOM-ARRANJO URBANISTICO - 1 - INTRODUÇÃO - O presente documento tem por 

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

Prévia do Concurso Público para a "Requalificação da Rua Cidade de Riom - Arranjo Urbanístico", 

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 
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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 123° do CCP. 3 -

RESULTADO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA - Realizada a Audiência Prévia, foi apresentada alegações 

escritas pelo concorrente n.º 8 - Irmãos Barreto, Lda. 3.1 - Analisadas as observações apresentadas 

pelo Concorrente n.º 8 - Irmãos Barreto, Lda., o Júri reanalisou o caminho critico e os rendimentos 

referentes ao plano de trabalhos do reclamante e registou o seguinte:- a) - As tarefas consideradas 

no caminho crítico não são aceitáveis uma vez que o caminho crítico apresentado não se tratou de 

"uma cadeia de tarefas ligadas", a saber: - fornecimento e execução de pavimento novo betuminoso .. . 

sem tarefas críticas a anteceder; - tarefas críticas pertencentes ao capítulo "Ajard inamentos" sem 

tarefas críticas a anteceder; - inclusão do fornecimento dos traçados definitivos das diversas 

especialidades no caminho critico ("Se alguma das tarefas no caminho critico estiver atrasada, todo o 

projeto está atrasado"). Face ao exposto considera-se que o caminho crítico apresentado não valido, 

mantendo-se a pontuação do respetivo subcritério. B) Relativamente aos rendimentos, como a 

reclamante apresentou artigos do mesmo subcapítulo com a mesma duração, o mesmo origina 

rendimentos incongruentes, ilógicos, por exemplo, Subcapítulo da Rede de Rega, no fornecimento e 

colocação dos acessórios, todos tem duração de 19 dias, com poucas quantidades, resultado o 

rendimento é pequeno, não chega a ter uma unidade por dia. Face ao exposto considera-se que os 

rendimentos apresentados não correspondem à realidade, mantendo-se a pontuação do respetivo 

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

unanimidade:- 4.1 - Manter a pontuação da proposta do concorrente nº 8 - Irmãos Barreto, Lda. 

conforme o exarado no primeiro relatório preliminar. 4.2 - Propor a adjudicação da proposta 

apresentada pelo concorrente nº 5 - Boaventura & Boaventura, Lda. , pelo valor de 875.028,45 € 

(oitocentos e setenta e cinco mil , vinte e oito euros e quarenta e cinco cêntimos) sujeito ao valor de 

IVA, à taxa legal em vigor, intenção essa já sugerida no relatório preliminar lavrado em 17 de junho 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 



Boaventura & Boaventura, Lda., pelo valor de 875.028,45 €(oitocentos e setenta e cinco 

mil, vinte e oito euros e quarenta e cinco cêntimos) sujeito ao valor de IVA, à taxa legal 

em vigor. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do 

Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José 

Guerreiro e Ilda Figueiredo e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira e Marques 

Franco. A Vereadora Ilda Figueiredo declarou que votou favoravelmente na 

esperança de que a obra cumpra o calendário previsto de 180 dias. (27) 

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 020225 e 04070101 foram 

reforçadas para suportar a assunção de compromissos com atividade e apoio a associações culturais. 

A rubrica 080701 apoio a requalificação de equipamentos sociais foi reforçada para suportar a 

assunção de novos apoios sociais. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS 
DESPESA 

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 
DOTAÇÃO 

INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/ 
DOTAÇÃO 

ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR SEGUINTE 
REFORÇOS ANULAÇÕES 

02 Camara Mun1c1pal 

0201 Presidência 

01 Despesas Com O Pessoal 

0101 Remunerações Certas E Permanentes 

010109 Pessoal Em Qualquer Outra Situação 10000,00 0,00 5000,00 5000,00 
0102 Abonos Variáveis Ou Event uais 

010204 Ajudas De Custo 7000,00 2000,00 0,00 9000,00 
0103 Segurança Social 
010308 Outras Pensões 35000,00 0,00 5000,00 30000,00 
02 Aquisição De Bens E Serviços 

0201 Aquisição De Bens 

020104 Limpeza E Higiene 1000,00 0,00 1000,00 0,00 
0202 Aquisição De Serviços 

020202 Limpeza E H1g1ene 2000,00 0,00 1500,00 500,00 
020210 Transportes 

02021009 Outros 40000,00 1500,00 0,00 41500,00 
04 Transferências Correntes 
0405 Administração Local 

040501 Continente 
04050102 Freguesias 
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0405010208 Outros 1006589.47 0,00 15494,00 991095,47 
06 Outras Despesas Correntes 
0602 Diversas 
060203 Outras 
06020304 Serviços Bancários 13000,00 3000,00 0,00 16000,00 
06020305 Outras 17500,00 17000,00 0,00 34500.00 
07 Aqu1s1ção De Bens De Capital 
0701 Investimentos 
070110 Equipamento Básico 
07011002 Outro 63000,00 º·ºº 400,00 62600,00 
08 Transferências De Capital 
0805 Adm1n1stração Local 
OB0501 Continente 
OB050102 Freguesias 
OB05010202 Sedes De Juntas E Centros Cívicos 374000,00 0,00 4000,00 370000,00 
0805010204 Maquinaria E Equipamento De Transporte 111000,00 12500.00 000 123500.00 
OB05010207 Pavilhões Desportivos 200000.00 4000,00 0.00 204000,00 
08050104 Associações De Mun1cíp1os 45000,00 0,00 40000,00 5000,00 

0202 Departamento De Administração Geral 
01 Despesas Com O Pessoal 
0103 Segurança Social 
010308 Outras Pensões 10000.00 0,00 9000,00 1000,00 
02 Aqu1s1ção De Bens E Serviços 
0201 Aqu1s1ção De Bens 
020108 Material De Escritório 40000,00 0,00 5000,00 35000,00 
020119 Artigos Honoríficos E De Decoração 1000,00 0,00 1000,00 0 .00 
0202 Aqu1s1ção De Serviços 
020201 Encargos De Instalações 
02020109 Outros 1000.00 0,00 1000.00 0,00 
020206 Locação De Material De Transporte 1000.00 0,00 900,00 100.00 
020208 Locação De Outros Bens 1000,00 0,00 900,00 100,00 
020209 Comunicações 
02020901 Telefones 5000,00 0,00 3500,00 1500.00 
020214 Estudos, Pareceres. Projetos E Consultadoria 150600,00 0,00 5000,00 145600.00 
020225 Outros Serviços 307000,00 5000,00 0,00 312000.00 
07 Aqu1s1ção De Bens De Capital 
0701 Investimentos 
070107 Equipamento De lnformâuca 51500,00 5000,00 0 ,00 56500.00 
070109 Equipamento Admon1strat1vo 2000,00 2000,00 0 ,00 4000,00 

0203 Departamento Educação, Cultura Qualidade Vida 
01 Despesas Com O Pessoal 
0102 Abonos Variáveis Ou Eventuais 
010204 Ajudas De Custo 15000.00 0,00 5000,00 10000,00 
0103 Segurança Social 
010308 Outras Pensões 17000,00 0,00 10000,00 7000,00 
02 Aqu1s1ção De Bens E Serviços 
0201 AquiS1ção De Bens 
020104 Limpeza E H1g1ene 65000,00 0,00 5000,00 60000,00 
020105 Alimentação - Refeições Confecionadas 95000,00 33000,00 0,00 128000,00 
020106 Alimentação - Géneros Para Confecionar 770000,00 20000,00 0.00 790000,00 
020107 Vestuário E Artigos Pessoais 35600.00 500.00 0.00 36100.00 
0202 Aqu1s1ção De Serviços 
02020B Locação De Outros Bens 180500,00 4000,00 0,00 1B4500,00 
020209 Comunicações 
02020901 Telefones 1000.00 000 800,00 200.00 
02020909 Outros 2000,00 0,00 800,00 1200,00 
020210 Transportes 
02021009 Outros 118500,00 3000,00 000 121500,00 
020214 Estudos, Pareceres. Proietos E Consultadoria 121500.00 0.00 9000,00 112500.00 
020217 Publicidade 128831,82 0,00 500,00 128331,82 
02021B V1g1lânc1a E Segurança 151500,00 2600,00 0,00 154100,00 
020220 Outros Trabalhos Espec1al1zados 753888,00 0,00 30000,00 72388B,00 
020225 Outros Serviços 1861950.00 10500,00 0,00 1872450,00 
04 T ransferênc1as Correntes 
0405 Administração Local 
040501 Continente 
0405010B Outros 303427 50 0,00 50000.00 253427,50 
0407 lnst1tu1ções Sem Fons Lucrativos 
040701 lnst1tu1ções Sem Fins Lucrativos 
04070101 Fons Culturais 489000,00 Bl200,00 0,00 570200,00 
04070104 Fins 5oc1a1s 779216,B6 9000,00 0 .00 7BB216.B6 
06 Outras Despesas Correntes 
0602 Diversas 
060203 Outras 
06020305 Outras 1000,00 600,00 0,00 1600,00 
07 Aqu1s1ção De Bens De Capital 
0701 Investimentos 
070103 Ed1fic1os 



--07010305 Escolas 1257000,00 70000.00 0,00 1327000,00 
070104 Construções Diversas 
07010406 Instalações Desportivas E Recreat ivas 60000,00 36700,00 º·ºº 96700,00 
070107 Equipament o De Informát ica 30000,00 0.00 4500,00 25500,00 
070110 Equipament o Básico 

07011002 Out ro 180500,00 6400,00 0,00 186900,00 
08 Transferências De Capit al 
0807 Instituições Sem Fins Lucrativos 
080701 lnst1tu1ções Sem Fins Lucrativos 1080610,50 25200,00 0,00 1105810.50 
0808 Famílias 
080802 Out ras 10000,00 0.00 3200,00 6800,00 

0204 Departamento Ordenamento Território E Ambiente 
01 Despesas Com O Pessoal 
0103 Segurança Social 
010308 Outras Pensões 5000,00 0.00 5000.00 000 
02 Aqu1s1ção De Bens E Serviços 
0201 Aqu1s1ção De Bens 

020101 Matérias-Primas E Subsidiárias 20000.00 4000.00 0.00 24000.00 
0202 Aquisição De Serviços 
020225 Outros Serv1ços 408500.00 3500.00 0.00 412000.00 
07 Aquisição De Bens De Capital 
0701 Investimentos 
070110 Equipament o Básico 

07011002 Outro 11000,00 400,00 0,00 11400,00 
0205 Departamento Obras Publicas E Conservação 

01 Despesas Com O Pessoal 
0102 Abonos Variáveis Ou Event uais 
010204 AJudas De Custo 27000,00 0,00 5000,00 22000,00 
0103 Segurança Social 

010308 Outras Pensões 5000.00 0,00 5000,00 0,00 
02 Aqu1s1ção De Bens E Serviços 
0201 Aquisição De Bens 
020101 Matérias-Primas E Subs1d1árias 50000.00 0.00 7000.00 43000.00 
020104 Limpeza E H1g1ene 1000.00 000 1000.00 0 .00 
020117 Ferramentas E Utensílios 550000 1500.00 0 .00 7000.00 
020121 Outros Bens 90000.00 0.00 10000.00 80000.00 
0202 Aqu1s1ção De Serviços 
020202 Limpeza E Higiene 5000,00 0,00 4500.00 500.00 
020208 Locação De Outros Bens 60000,00 0.00 20000.00 40000,00 
020214 Estudos. Pareceres. Proietos E Consultadoria 125000.00 18000.00 0.00 143000,00 
020225 Outros Serv1ços 753500,00 100000,00 0,00 853500.00 
03 Juros E Outros Encargos 
0303 Juros De Locação Financeira 
030305 Material De Transporte 5000,00 0,00 2000.00 3000,00 
07 Aquisição De Bens De Capital 
0701 Investiment os 
070103 Edifícios 
07010301 Instalações De Serviços 
0701030199 Outros 233600,00 8000,00 0,00 241600,00 
07010307 Outros 262512,41 0,00 20000,00 242512,41 
070104 Const ruções Diversas 
07010402 Sistema De Drenagem De Aguas Residuais 1055853,69 0,00 30000,00 1025853,69 
07010410 lnf D1stribu1ção De Energia Elétrica 51000,00 0,00 30000,00 21000,00 
070106 Material De Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 
07010602 Outro 142414,99 0.00 50000,00 92414,99 
0703 Bens De Domínio Público 0 .00 0,00 0.00 0.00 
070303 Outras Construções E Infraestruturas 0.00 0.00 0.00 0.00 
07030301 Viadutos. Arruamentos E Obras Complementares 1945517 49 0.00 13606.00 1931911 49 
07030313 Outros 321121 61 0.00 69500.00 251621 61 

TOTAL 16586734 34 490100.00 490100.00 16586734 34 
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 319900.00 224894,00 
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 170200,00 265206.00 

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

Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre e Maria José Guerreiro os votos 

contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e a abstenção da Vereadora 

Ilda Figueiredo. (28) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal 

deliberou remeter a apreciação do presente ponto para uma próxima reunião camarária. 
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Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Presidente da 

Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo 

Teixeira, Marques Franco e Ilda Figueiredo. APRESENTAÇÃO DE VEREADORA:

Quando os trabalhos iam neste ponto apresentou-se a Vereadora Helena Marques. 

(29) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem 

de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se 

registado a intervenção de:- JOSÉ MANUEL CHAVARRIA - Questionou se o Largo dos 

Cruzios é espaço público ou privado. O Presidente da Câmara deu os esclarecimentos 

possíveis, comprometendo-se a um esclarecimento mais rigoroso após consulta do 

processo de obras. A Vereadora Ilda Figueiredo informou que irá de férias pelo que 

será substituída na sua ausência por Cláudia Marinho. (30) APROVAÇÃO DA ACTA 

EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n .0 75/2013, de 12 de 

Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo 

Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tornada por 

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

Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena 

Marques e Ilda Figueiredo. 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. 




