
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

29 DE MARÇO DE 2016:- .... - - .. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano 

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

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

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

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

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

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

o Chefe de Divisão Financeira e Desenvolvimento Economico, Alberto Rego. E, tendo 

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

a reunião pelas quinze horas e trinta minutos. 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 18 de Março, o executivo municipal recebeu uma delegação da Embaixada 

da África do Sul. A comitiva, que inclufa a Conselheira Política da Embaixada da África do Sul, assim 

como a assessora das áreas comercial e turismo, o cônsul António Schneider do Consulado Honorário 

da África do Sul no Porto, visitou empresas do cluster eólico e o cluster da economia do mar, nas quais 



foram analisadas possibilidades de cooperação. O Presidente da câmara participou nas jornadas 

organizadas pelo Agrupamento de Escolas de Cerveira "Petição Pública:- alteração dos critérios do 

Fundo Geral Municipal", com o objetivo de dar contributos para a proposta de petição pública para 

alteração dos critérios previstos no artº 732 da Lei das Finanças Locais. No dia 19 de Março, o 

Presidente da Câmara e o Vereador Vítor Lemos com o pelouro de Desporto, est iveram presentes na 

cerimónia do lançamento da primeira pedra das obras do Estádio 15 de Agosto, da União Desportiva 

de Lanheses, para beneficiação dos balneários e participaram no Jantar Comemorativo dos 118 anos 

do Sport Clube Vianense. De 18 a 20 de Março, decorreu o Fim-de-semana Gastronómico, integrado 

no programa da Páscoa Doce, onde se promoveu o Bacalhau à Viana e a Torta de Viana, bem como a 

Taça de Portugal de Maratonas - Canoagem, organizada pelo Darque Kayak Clube com o apoio da 

Câmara Municipal. No dia 21 de Março, o Presidente da Câmara participou no Workshop 

"Oportunidades Empresariais" organizado pelo CEVAL, pela CIM e pelo IPVC em parceria com o Grupo 

Editorial Vida Económica, que decorreu nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo. À tarde, realizou - se uma receção no Salão Nobre da Câmara Municipal aos atletas do Darque 

Kayak Clube e Viana Remadores do Lima recentemente galardoados. Também no dia 21 de Março, a 

Câmara Municipal assinalou o Dia Internacional da luta Contra a Discriminação Racial numa iniciativa 

na Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal, onde se juntaram imigrantes e vianenses em convívio. A 

Câmara Municipal está a organizar, diversas atividades de tempo livre para os mais novos nas férias 

da Páscoa, decorrendo ATL's nas freguesias de Alvarães, Vila Franca e Cardielos, bem como ATL's em 

parceria com a AMA e a APCVC. No dia 22 de Março, Câmara Municipal comemorou os 236 anos dos 

Bombeiros Municipais com um conjunto de iniciativas de onde se destacou a Sessão Solene, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal, durante a qual foi atribuído o Crachá de Ouro da Liga de Bombeiros 

Portugueses ao Comandante Martinho Gomes de Campos. Também no dia 22 de Março, o Presidente 

da Câmara reuniu em Lisboa com o Ministro-Adjunto para análise de várias questões que preocupam 

os municípios e com a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, sobre questões relacionadas com 
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candidaturas das escolas ao Portugal 2020. No dia 23 de Março, o Presidente da Camara inaugurou a 

exposição "Viana e a Pesca do Bacalhau", no Centro de Mar de Viana do Castelo no Navio Museu Gil 

Eannes, e que estará patente até 2 de Outubro. Também no dia 23 de março, o Presidente da Câmara 

e a Vereadora Maria José estiveram presentes no 25º Aniversário do Agrupamento de Escolas de 

Abelheira. No dia 27 de Março, o Executivo Municipal, recebeu como habitual no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, o Compasso Pascal, com a presença dos colaboradores e familiares. No dia 28 de 

Março, o Presidente da Câmara, na sua qualidade de coordenador da Delegação Portuguesa do 

Comité das Regiões participou em Lisboa na reunião com Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, 

para valorizar o papel Comité das Regiões e dos Membros Portugueses junto do mesmo, bem como 

estabelecer formas de colaboração futura, seguindo-se um almoço de trabalho com o Primeiro-

ministro sobre o mesmo tema. (a) José Maria Costa.". 2 - VOTO DE PESAR· Pelo Presidente da 

Câmara foi apresentado voto de pesar que seguidamente se transcreve:- "VoTo DE PESAR 

PELO FALECIMENTO DE MANUEL LUCÍNIO PIRES DE ARAÚJO - No passado dia 18 de Março de 2016, faleceu 

Manuel Lucínio Pires de Araújo, natural e residente em Meixedo, onde nasceu no dia 14 de Outubro 

de 1933. Depois de terminar o Curso Comercial em Viana do Castelo, ingressou no Instituto Comercial 

que terminou em 1954. Cumprido o serviço militar, inicia o seu percurso profissional como contabilista 

numa empresa de obras públicas e posteriormente no Diário de Notícias, mas passados alguns anos, 

ainda em Lisboa, volta ao sector da construção civil agora noutra empresa, tendo chegado a 

administrador da mesma. Depois do 25 de Abril de 1974, regressa a Meixedo, onde se empenha no 

desenvolvimento da microempresa paterna, transformando-a numa fábrica de mobiliário com um 

efetivo de 80 trabalhadores especializados no fabrico de estantes em kit, maioritariamente destinadas 

à exportação. Em 1976 é contactado por dirigentes locais do PSD, sendo convidado a integrar a lista 

de candidatura às primeiras eleições democráticas para a Câmara Municipal, tendo sido el·eito 

vereador no mandato de António Alves da Cunha. No mandato seguinte, de 1980/1982, dada a 

indisponibilidade de António Cunha, concorre como cabeça de lista e ganha a Presidência da Câmara. 



Terminado este mandato, Lucínio Araújo pensa dedicar-se por inteiro às suas ocupações profissionais, 

mas volta a candidatar-se, agora à Junta de Freguesia e é eleito Presidente, cargo que desempenha 

no período de 1983/1985. Voltou a candidatar-se nas autárquicas de 1985 para a Câmara Municipal, 

sendo reeleito Presidente da Câmara com maioria absoluta. Pelo seu percurso profissional, politico e 

associativo e dedicação à causa pública e serviço do poder autárquico, a Câmara Municipal de Viana 

do Castelo vem expressar o seu profundo pesar e a sua grande consternação pelo falecimento de 

Manuel Lucínio de Araújo, expressando toda a sua soltdariedade a transmitir à sua família. (a) José 

Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. 3 - VOTO DE PESAR E SOLIDARIEDADE - Pelo Presidente da 

Câmara foi apresentado voto de pesar que seguidamente se transcreve:- "Voro DE PESAR E 

DE SOLIDARIEDADE - No passado dia 22 de Março, Bruxelas foi palco de atentados terroristas que 

vitimaram mais de 30 pessoas e feriram mais de 200, algumas em estado muito grave. Os ataques 

terroristas, que ocorreram no aeroporto de Zavatem e na estação de metro de Maelbeek uma das 

principais estações de o metro da cidade, no coração da Europa, na cidade sede da União Europeia e 

onde se situam as suas principais instituições europeias, foram reivindicados pelo Estado Islâmico. O 

Município de Viana do Castelo vem, assim, manifestar toda a solidariedade, amizade e apoio ao povo 

belga e à cidade de Bruxelas, cidade com relações de proximidade, colaboração e amizade e que, 

simbolicamente, representa uma Europa diversa mas unida nos mesmos objetivos de progresso, 

estabilidade e segurança. Repudiando e condenando estes atentados terroristas, o Município de Viana 

do Castelo vem expressar o seu profundo pesar e a sua grande consternação pelo ocorrido, 

expressando toda a sua solidariedade a transmitir ao Povo, Governo e Monarcas Belgas, à cidade de 

Bruxelas e a todos aqueles que foram atingidos e às suas famílias. (a) José Maria Costa.". A Câmara 

Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada por 
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unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. 4 

- CÂMARA DO PORTO - DEFESA DO NORTE - Pelo Presidente da Câmara foi dado 

conhecimento do oficio remetido pelo Presidente da Câmara do Porto através do qual é 

feito um agradecimento pelo apoio manifestado na defesa dos interesses do Porto e 

Norte de Portugal. O Vereador Eduardo Teixeira referiu-se à nota de imprensa da 

Câmara do Porto, em que foi denunciada a perda de voos no Aeroporto do Porto, 

questionando se a Câmara não deveria endurecer a posição da perante o Governo 

sobre esta questão. O Presidente da Câmara informou que na semana passada fez 

declarações para uma televisão nacional, com o sentido de reafirmar a importância do 

Aeroporto do Porto para a região, e que a estratégia passava pelo aumento de voos e 

novos destinos. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora 

Ilda Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. RUA FREI BARTOLOMEU DOS 

MARTIRES - Apresentou o requerimento que seguidamente se transcreve:· "Requerimento: 

Moradores da Rua Frei Bartolomeu dos Mártires queixam-se que a rua virou parque de estacionamento 

desde que ali se fizeram obras. Os automobilistas estacionam nos passeios e as pessoas tem de vir para 

a estrada, o que é perigoso por ser maioritariamente uma população idosa. Por vezes, nem as 

ambulâncias conseguem entrar. Segundo os moradores, não basta colocar um sinal de proibição de 

estacionamento. É necessário colocar vasos ou pilares para impedir o estacionamento. Assim, solicito que 

me informe das medidas que vão ser tomadas para resolver este problema. (a) lida Figueiredo.". O 

Presidente da Câmara informou que a situação está a ser analisada, estando-se a 

estudar modelos de pilaretes para futura colocação. 2. AONORTE - Referiu que a 

cobertura do cinema Viana não reúne condições para a exibição do cinema. Propôs 



que enquanto esta situação subsistir e não existir alternativa no curto prazo, se apoie 

o AO Norte no arranjo da cobertura com um valor aproximado de 3.200€. O Presidente 

da Câmara informou que a Câmara tem a perceção das dificuldades mas que não se 

pode substituir ao senhorio. Disse ainda que se está a procurar outras alternativas que 

possa ajudar a resolver o problema. 3. ROTUNDA DO AKI - Questionou qual o motivo 

por que não se realiza a obra prevista. O Presidente da Câmara informou que a obra 

foi candidatada aos fundos comunitários aguardando-se a análise e aprovação da 

candidatura. 4. PONTE NA DOCA - Perguntou qual o motivo por que continua fechada 

a ponte situada na Doca. O Presidente da Câmara informou que se aguarda que a 

administração portuária envie um aditamento ao protoce>lo para que se possa agilizar 

o funcionamento do equipamento. 5. CONTRAPONTO - Congratulou-se com o êxito 

obtido pelos "Contraponto" no programa Got Talent. 6. BOMBEIROS MUNICIPAIS -

Elogiou a atuação dos Bombeiros Municipais no salvamento dos jovens que ficaram 

retidos pela subida das águas no "Pincho" na freguesia de Amonde. INTERVENÇÃO 

DO VEREADOR MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco referiu-se às ARU' s 

questionando se existia uma listagem dos proprietários com prédios urbanos 

degradados. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA MARQUES:- A Vereadora 

Helena Marques abordou os seguintes assuntos:- 1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA • 

Questionou o Vereador Luís Nobre sobre a área com iluminação pública que se 

encontra vedada. INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador 

Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:- 1. JORNAL DE NEGOCIOS· Referiu-se 

à entrevista publicada no jornal de negócios onde é referido que o Município de Viana 
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do Castelo é dos mais endividados do distrito. Referiu a dificuldade de libertar verbas 

para apoio às freguesias, sendo que só 3,5% é para apoio às freguesias. Solicitou que 

fosse dada informação global das deliberações para apoio das freguesias. De seguida 

referiu que as quatro maiores empresas do concelho representam 6,5% do volume de 

negócios a nível nacional, enquanto que a nível local representam dois terços do valor 

gerado no concelho. O Presidente da Câmara informou que na notícia aparecem as 

empresas mais exportadoras e se hoje existem seis empresas antes só havia os ENVC. 

Lembrou ainda que o concelho tem cerca de nove mil empresas. Relativamente as 

receitas correntes e despesas correntes verifica-se que temos uma poupança corrente 

de dez milhões de euros, valor utilizado no financiamento do investimento e apoio às 

freguesias. As freguesias, em 2015 receberam mais de cinco milhões de euros diretos, 

o que representa cerca de 10% do valor da gerência. 2. CONVENTOS. FRANCISCO DO 

MONTE - Questionou o que a Câmara poderá fazer para recuperar este edifício. O 

Presidente da Câmara informou que o Convento é património do IPVC, cabendo a 

este o papel de promover iniciativas para a reabilitação do convento. Disse ainda que 

a Câmara e o IPVC assinaram um pedido ao Ministério da Cultura para classificar o 

convento permitindo a intervenção no mesmo. Aguarda-se resposta a este pedido. 

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

constante tomadas as seguintes resoluções:- (01) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS 

REUNIÕES ANTERIORES:- A Câmara Municipal deliberou retirar o presente ponto 

da ordem de trabalhos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente 

a totalidade de membros em efetividade de funções. (02) PARTICIPAÇÃO DA 



PIZARIA DOLCEVIANA NO CAMPEONATO MUNDIAL DE PIZZA 2016, EM 

PARMA - APOIO À PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DE VIANA DO 

CASTELO E DE PORTUGAL:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada 

a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - PARTICIPAÇÃO DA PIZARIA 

DOLCEVIANNA NO CAMPEONATO MUNDIAL DE PIZZA 2016, EM PARMA - APOIO À PARTICIPAÇÃO 

DO REPRESENTANTE DE VIANA DO CASTELO E DE PORTUGAL - O restaurante/pizzeria de Viana do 

Castelo, DolceVianna, foi selecionado para representar Portugal no Campionato Mondiale dei/a Pizza, 

a decorrer em Parma, nos dias 11, 12 e 13 de abril, com a receita de pizza de bacalhau. A presença 

deste restaurante de Viana do Castelo é motivo de orgulho, não só por representar a nossa 

comunidade, como também por divulgar a nossa tradição gastronómica de bacalhau e a tradição 

pesqueira dos nossos bacalhoeiros. Neste âmbito, propõe-se que seja apoiada a deslocação dos 

representantes do restaurante DolceVianna a Parma, assim como o seu alojamento e refeições, 

durante os dias do certame, até 2.200,00€. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal 

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

estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (03) 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 

DO CASTELO E A ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO IMAGEM- APOIO 2016:- Pela 

Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA-

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 

DE VIANA DO CASTELO 

E A ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO IMAGEM-APOIO 2016 
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A Câmara Municipal de Viana do Castelo é o parceiro principal para a realização do Prémio 

de Fotojornalismo e da Bolsa, eventos organizados pela Associação Cultural Estação Imagem, 

durante três edições, entre 2015 e 2017, com o programa e as condições acordadas entre as 

partes. 

A ESTAÇÃO IMAGEM 

Criada em 2007, a Estação Imagem é uma associação cultural sem fins lucrativos, com o 

objetivo de estudar, debater e divulgar todos os aspetos ligados à imagem, com particular 

incidência na fotografia. 

É a única entidade em Portugal a organizar anualmente um prémio i nternaciona~ de 

fotojornalismo, cujo objetivo é promover a reportagem fotográfica. 

O PRÉMIO E A BOLSA 

O Prémio está aberto à participação dos fotojornalistas portugueses, dos PALOP e da Galiza, 

bem como aos estrangeiros aí residentes. 

Q São propostas sete categorias, premiadas com 1.000 euros cada uma: Notícias, Assuntos 

Contemporâneos, Vida Quotidiana, Desporto, Arte e Espetáculos, Ambiente, Série de 

retratos, e uma oitava categoria premiada com 1.500€, Fot ografia do Ano. De todas as 

reportagens a concurso, o júri escolhe a vencedora do prémio Estação Imagem / Viana do 

Castelo, distinguida com 3.000 euros. 

Q Existe ainda um Prémio especial Noroeste Peninsular, no valor de 1.500 euros, que, no 

ano de 2016, tem como tema a Vinha e o Vinho. 

Q A Bolsa Estação Imagem / Viana do Castelo destina-se a permitir que um fotojornalista 

possa desenvolver um trabalho fotográfico sobre o concelho de Viana do Castelo. Os 

candidatos concorrem enviando uma memória descritiva do projeto que propõem realizar, 

acompanhada de um portefólio. O trabalho resultante do projeto vencedor será publicado 

em livro e exposto durante a atribuição dos prémios na edição do ano seguinte e receberá 

uma bolsa no valor de 4.000€. 



Q O júri que atribui os prémios e seleciona o projeto da Bolsa é exclusivamente constituído 

por quatro personalidades internacionais do meio do fotojornalismo. 

Q Parcerias existentes com os media: RTP, Agência LUSA, diários Público/ Jornal de Notícias 

e o semanário angolano Expansão. 

Q Outros apoios: Câmara Municipal de Mora, Casa da Imprensa 

EXPOSIÇÕES E EDIÇÕES 

Q livro Prémio Fotojornalismo 2016: formato 23,5 x 28 cm, com 96 páginas, 4 x 4 cores, capa 

dura em couché mate de 300g com badanas completas, papel miolo de 170g couché mate. 

200 exemplares do livro são entregues à Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

Q livro Bolsa 2015 Estação Imagem t Viana do Castelo: formato 23,5 x 28 cm, com 32 ou 64 

páginas (em função do resultado do projecto), 4 x 4 cores, capa dura em couché mate de 

300g com badanas completas, papel miolo de 170g couché mate. 200 exemplares do livro 

são entregues à Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

Q Exposição do Prémio Fotojornalismo 2016 - 24 painéis de 1,85 x 1,10 m, impressões em 

papel fotográfico coladas em PVC de 5 mm com quadro de 1,65 x 90 cm em alumínio de 2 

cm de secção. Paine~ de entrada explicativo do prémio. 

Q Exposição da Bolsa 2015 Estação Imagem 1 Viana do Castelo - 24 painéis de 1,00 x 1,00 m, 

impressões em papel fotográfico coladas em PVC de 5 mm com quadro de 80 x 80 cm em 

alumínio de 2 cm de secção. Painel de entrada explicativo da Bolsa. 

Com uma estrutura que permite a itinerância, as exposições dos trabalhos distinguidos pelo 

Prémio e da Bolsa irão percorrer várias cidades em Portugal e na Galiza. 

CRONOGRAMA 2016 
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Reunião do júri: 12 a 16 de Abril 

Anúncio dos vencedores e cerimónia de entrega dos prémios: 16 de Abril 

Produção da exposição e livro do Prémio: mês de Maio 

Inauguração da exposição do Prémio e lançamento do livro: Junho 

Edição das imagens para o livro e exposição da Bolsa: Dezembro 

Produção da exposição e livro da Bolsa: Janeiro/Fevereiro 2017 

Inauguração da exposição da Bolsa e lançamento do livro: Abril 2017 
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Mencionar e incluir o logotipo da Câmara Municipal de Viana do Castelo em todos os meios usados 

para a divulgação e promoção do Prémio, da Bolsa, das exposições e dos livros: 

~ Gestão do sistema informático para o Prémio e da Bolsa 

~ Acompanhamento das inscrições on-line no site da Estação Imagem 

~ Produção de spot promocional do Prémio e da Bolsa para a televisão 

~ Produção de press-releases de divulgação do Prémio e da Bolsa 

~ Transporte aéreo dos membros internacionais do júri 

~ Seguros pessoais e de equipamentos 

~ Alojamento e refeições dos membros do júri, 5 membros do staff e equipa de vídeo 

~ Realização de vídeo de todas as fases do Prémio e da Bolsa 

~ Convocatórias à imprensa nacional e internacional para a entrega dos prémios 

~ Design e produção dos troféus para os vencedores 

~ Almoço da entrega dos prémios 

~ Valor dos prémios e da bolsa para os vencedores 

~ Produção de textos para os catálogos e exposições 

~ Tradução dos textos para Inglês 

~ Produção, design e impressão e acabamento dos livros 

~ Design e divulgação de convites para as exposições 



Q Design dos cartazes e telas exteriores para as exposições 

Q Produção, design, impressão e suporte dos painéis das exposições 

Q Caixas de transporte das exposições 

CABE À CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

Um apoio no valor de 50.000 euros (n.º de compromisso 1705) para que a Associação Cultural Estação 

Imagem possa concretizar o programa acima descrito, segundo as condições acordadas. 

(a) Maria José Guerreiro.". A Vereadora Ilda Figueiredo considerou o protocolo 

interessante mas no seu entender o montante do subsídio é excessivo para um 

município que tem dificuldade em apoiar coletividades de Viana dando como 

exemplo o AO Norte. Disse ainda que relativamente a esta proposta ou a proponente 

reduz o valor proposto ou não votará favoravelmente o mesmo. O Vereador Eduardo 

Teixeira disse que o PSD irá votar favoravelmente por considerar a iniciativa 

potenciadora e dinamizadora da cultura, e o PSD louva iniciativas deste género. A 

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi 

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

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (04) 

NÚCLEO DE VIANA DO CASTELO DA RE-FOOD - APOIO FINANCEIRO À 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada 

a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- NÚCLEO DE VIANA DO CASTELO DA 

RE-FOOD - APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - A Re-food é um movimento 

comunitário independente, 100% voluntário, conduzido por cidadãos, cujo fim consiste na 

recuperação de comida em boas condições, preparada por restaurantes, cafés e estabelecimentos do 
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ramo, para alimentar quem mais precisa, tendo como missão eliminar o desperdício alimentar, acabar 

com a fome e envolver toda a comunidade neste esforço. A ideia da Re-food surgiu no final de 2010, 

pelo norte-americano Hunter Halder, a viver em Portugal há mais de 20 anos, originando uma 

organização sem fins lucrativos, em Lisboa, a Associação Re-food 4 Good, em julho de 2011, sendo-

lhe concedido o estatuto de Instituição Privada de Solidariedade Social, em abril de 2013. Além dos 

27 núcleos já em pleno funcionamento, há mais 27 equipas a trabalhar para abrir núcleos Re-food nas 

suas cidades e comunidades, sendo uma delas na cidade de Viana do Castelo. A equipa da Re-food 

Viana está a efetuar, desde finais de 2014, todas as diligências para dar início à sua causa, serviço que 

só poderá ser realizado na sua plenitude após a adaptação do seu Centro de Operações, necessário 

para as atividades de recolha, preparação e distribuição. Atualmente, têm um espaço cedido, em 

contrato de comodato por um particular, apetrechado com algum material usado, mas ainda 

necessitam de vários equipamentos essenciais ao seu arranque, nomeadamente: unidade de frio 

vertical, lava-loiça com torneira, lava mãos acionado por pedal, máquina de lavar loiça industrial, 

termo acumulador, mesa de trabalho em inox, estantes, trabalhos de pichelaria, instalações elétricas 

e luminárias. Assim, no ano em que se celebra o Ano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, 

parece-nos, mais do que nunca, fazer todo sentido apoiar esta causa, pelo que se propõe que se 

conceda, ao Núcleo de Viana do Castelo da Re-Food 4 Good - Associação, um subsídio no valor de 

10.980,00€, para aquisição do equipamento acima referido. (Compromisso Financeiro n.º 2016/1704). 

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

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

efetividade de funções. (05) CAMPEONATO DO MUNDO E CAMPEONATO DA 

EUROPA DE BILHAR - APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS VlANENSES:-

Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA-CAMPEONATO DO MUNDO E CAMPEONATO EUROPEU DE 



BILHAR/APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS VIANENSES - 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 da participação dos atletas em competições internacionais, visando a promoção do 

desporto vianense, o exemplo de hábitos da vida saudável e na projeção da cidade de Viana do 

Castelo, proponho a atribuição dos apoios abaixo indicados: participação em provas desportivas no 

estrangeiro. 

i • 

ASSOCIAÇÃO PAÍS APOIO Lmprom1sso 
nº 

1 - - - - --
Federação Portuguesa de Bilhar 

Campeonato da Europa Absolutos Bilhar, na 
2.700,00€ 1 

variante de Pool -Áustria (1 a 12 Abril) 1 i 
1706 1 

! 
1 

Campeonatos do Mundo de Bilhar Pool Bola 9 -
1 

1 

Federação Portuguesa de Bilhar 
1 

Qatar (25 julho a 4 agosto) 
1.500,00€ i 

1 1 1 

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

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

efetividade de funções. (06) APOIO À BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

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

que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - APOIO À BENEFICIAÇÃO OE 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - 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/ Associações. Nesta 

perspetiva e considerando que a União Desportiva de lanheses, tem uma atividade desportiva 

centrada no futebol amador para o que possui e gere instalações próprias, e tem desenvolvido 

atividade na área da formação com equipas a participarem em quadros competitivos distritais. 

Desenvolve ainda um esforço significativo com a conservação e manutenção das suas instalações que 

se encontram ao serviço da comunidade, torna-se necessário proceder à construção de balneários. 

Assim, propõe-se a atribuição da verba de 70.000 €(compromisso nº 1707) à União Desportiva de 
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Lanheses para construção de balneários - 1ª Fase de apoio ao campo sintético de jogos. (a) Vítor 

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

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

efetividade de funções. (07) CAMPEONATO DO MUNDO DE CANOAGEM -

APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA DE VIANA DO CASTELO PARA 

2017/2018:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - CAMPEONATO DO MUNDO DE 

CANOAGEM - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA DE VIANA DO CASTELO PARA 

2017 /2018 - No âmbito do projeto do Centro de Mar e enquadrando-se nos seus objetivos 

de promoção de Viana do Castelo como cidade náutica e turismo náutico, bem assim como a 

promoção e divulgação dos seus Centros Náuticos, a realização de eventos desportivos 

mundiais inserem-se nesta estratégia. O Darque Kayak Clube e a Federação Portuguesa de 

Canoagem pretendem organizar uma candidatura para a realização do ICF Canoe Marathon 

World Cup 2017 ou 2018. Esta competição será real'izada no Rio Lima, junto ao Centro Náutico 

de Canoagem e contará com a presença de cerca de 500 atletas oriundos de mais de 50 países 

e decorrerá durante o mês de em Julho, em data ainda a definir. Importa ainda considerar a 

experiência adquirida pelo Darque Kayak Clube que em colaboração com a Federação 

Portuguesa de Canoagem e apoios do Município realizou nos últimos três anos a Taça de 

Portugal de Maratonas. Propõe-se assim que o Executivo delibere apoiar a organização e 

apresentação desta candidatura em colaboração com o Darque Kayak Clube e a Federação 

Portuguesa de Canoagem. (a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

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



totalidade de membros em efetividade de funções. (08) CONCURSO PÚBLICO PARA 

A REQUALIFICAÇÃO DA RUA CIDADE DE RIOM· ARRANJO URBANÍSTICO -

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO:- Presente o processo 

indicado em título do qual consta o parecer que seguidamente se transcreve:

"INFORMAÇÃO - Em anexo apresenta-se o projeto de requalificação da rua Cidade de 

Riom - Arranjo urbanístico", que faz parte do âmbito de toda a requalificação do espaço 

público da zona Norte/Poente da cidade de Viana do Castelo. Todas as entidades foram 

consultadas e pronunciaram-se favoravelmente pelo que se propõem a aprovação do 

projeto em anexo. A estimativa obtida para este projeto é no valor de 1.125.000,00€, mais 

IV A. Solicita-se abertura de procedimento em conformidade com o anexo do DL 

18/2008, de 29 de Janeiro.". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo da alínea f) do 

nº 1 do artº 33° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar o projeto da empreitada 

referida em título e autorizar a abertura de procedimento por concurso público com 

vista à realização de empreitada, bem como aprovar o Programa de Procedimento e 

Caderno de Encargos. Mais foi deliberado: 1. Designar o seguinte júri de concurso:

Eng.0 José Nuno Machado Pinto - Vogal Efetivo; Eng. Célia Maria Passos Pereira -

Vogal Efetivo; Dr. Alberto Moreira Rego - Vogal Efetivo; Eng. Artur Gordo - Vogal 

Suplente; Dra. Hirondina Conceição Passarinho Machado- Vogal Suplente. 2. Delegar 

no presente júri a competência para prestar esclarecimentos e retificações das peças 

do procedimento, pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos 

interessados, prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas e classificar 

os documentos das proposta nos termos dos artigos 500, 61°, 64° e 66° do Código dos 



Terça-Feira, 29 de março de 2016 

-9-

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro. 3. Delegar, 

na Secção de Expropriações e Concursos a competência para as comunicações e 

notificações da responsabilidade do órgão competente para a decisão de contratar, em 

conformidade com o artigo 109° do Código dos Contratos Públicos. Esta deliberação 

foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em 

efetividade de funções. (09) 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. O reforço da rubrica "outras restituições" é justificada por 

reembolsos de impostos diretos comunicada pela Autoridade Tributaria e Aduaneira. 

º'. ' IDENTIFICAÇÃO DAS RÜBRI~ 
\" ~ $:; DESPESA .. 

'-S " 

l '~ ;!'- MODIFICAcoES'ORCAMENTAIS . " .. ·. "· .. DOTAÇÃO DOTA~O k .' #:• "'· ,.'. -ff.; ·~éc>NpMiCA " '"' " -~- . ' JNSCRIÇÕES/ DIMÍ(llUIÇÕES/ 
ORéÃNICA • DESCIUtÃO . AN'IUtoR SEGOINTE 

e-!' ' '~ REFORCOS ANUlACÕES ,, 

02 ÇAMARA MUNICIPAL 

0201 PRESIDtNCIA 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 

0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 

010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 

010309 SEGUROS 

01030901 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROF. 112.000,00 8.100,00 0,00 120.100,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020203 CONSERVAÇÃO OE BENS 20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 
04 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 

0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

040501 CONTINENTE 

104050102 FREGUESIAS 

0405010201 PROCESSO ELEITORAL 75.000,00 0,00 7.100,00 67.900,00 
0405010208 OUTROS 998.589,47 33.000,00 0,00 1.031.589,47 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

0602 DIVERSAS 

060203 OUTRAS 

06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 85.000,00 50.000,00 0,00 135.000,00 
08 TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL 

0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

080501 CONTINENTE 

08050102 FREGUESIAS 

0805010208 OUTRAS TRANSFERtNCIAS 811.000,00 0,00 9.400,00 801.600,00 
0202 DEPARTAMENTO De ADMINISTRAÇÃO GERAL 



02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020215 FORMAÇÃO 6.500,00 0,00 5.000,00 1.500,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 

0203 DEP. EDUCAÇÃO, CULTURA E QUALIDADE DE VIDA 
01 DESPESAS COM 0 PESSOAL 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100.000,00 0,00 20.000,00 80.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS 135.000,00 0,00 20.000,00 115.000,00 
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 45.000,00 0,00 8.000,00 37.000,00 
020121 OUTROS BENS 175.700,00 0,00 0,00 175.700,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020217 PUBLICIDADE 167.031,82 0,00 5.000,00 162.031,82 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1.576.150,00 0,00 6.500,00 1.569.650,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020225 OUTROS SERVIÇOS 643.000,00 0,00 4.500,00 638.500,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070103 EDIFÍCIOS 
07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 
0701030199 OUTROS 272.500,00 1.100,00 0,00 273.600,00 
0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS OBRAS COMPLEMENTARES 1.183.382,49 8.300,00 0,00 1.191.682,49 

6. 700.853, 78 100.SOO,OO 100.500,00 6.700.853,78 
91.100,00 91.100,00 
9.400,00 9.400,00 

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do Presidente da 

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

Guerreiro e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena 

Marques e Ilda Figueiredo. (10) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- o Presidente da 

Camara informou que não havia quaisquer despachos que devessem ser submetidos a 

ratificação. (11) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-

Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao 

público, tendo-se registado a intervenção de:- CARLOS PEREIRA - Referiu-se à obra de 

requalificação da linha do Vale do Lima. PIRES VIANA - Referiu-se à requalificação da 

Rua de Cidade de Riom questionando se existe um cronograma de intervenção na 

Quinta do Sequeiro. Aludiu ainda à rede de gás natural, ao estacionamento na Rua 

Frei Bartolomeu dos Mártires e General Luis do Rego. Por último questionou sobre o 
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destino do prédio da antiga Junta Autónoma de Estradas. (12) APROVAÇÃO DA 

ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 

de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo 

Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por 

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

nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas dezassete horas, declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 

\ 




