ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO
CASTELO REALIZADA NO DIA 27
DE MARÇO DE 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano dois mil
e dois, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a Câmara Municipal de
Viana do Castelo sob a presidência do Presidente, Defensor Oliveira Moura e com a presença dos
Vereadores Maria Flora Moreira da Silva Passos Silva, José Maria da Cunha Costa, Manuel da
Silva Ribeiro, Rogério Ramiro da Silva Barreto, Ilda Maria Menezes de Araújo Novo, Alberto
Jaime Marques Midões e César Augusto Mendes Vaz de Brito. Secretariou o Director do
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, Luís Filipe Neiva Marques. E,
tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta a
reunião pelas dez horas, verificando-se a falta do Vereador Joaquim António Cardoso Ribeiro,
por se encontrar de férias. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:-

INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:- Pelo Presidente da Câmara
foram apresentados os seguintes assuntos: - VOTO DE PESAR - “PROPOSTA DE VOTO
DE PESAR - Faleceu inesperadamente, em Lisboa, o vianense, Reverendo Prof. Doutor Manuel
Isidro Alves, que a Câmara Municipal distinguiu, em 20 de Janeiro de 1998, com o título
honorifico de Cidadão de Mérito do Município de Viana do Castelo e que era ilustre docente na
Universidade Católica, de que foi magnifico reitor, e figura notável da Igreja Portuguesa.
Proponho, por isso, que a Câmara Municipal, além de endereçar as mais sentidas condolências à
família do ilustre finado e à Universidade Católica, exare em acta um voto de profundo pesar por
tão infausto acontecimento que empobreceu o nosso município e enlutou a Igreja Portuguesa. (a)
Defensor Moura.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo
Novo, Alberto Midões e César Brito. RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DO

EXERCÍCIO DE 2001, DA FUNDAÇÃO MAESTRO JOSÉ PEDRO:- O
Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara do conteúdo do Relatório, Balanço e Contas
do exercício de 2001, da Fundação Maestro José Pedro, realçando a criação da Banda de Gaiteiros
e o investimento realizado na aquisição de novos instrumentos, para além das significativas
obras realizadas no edifício camarário onde funciona a Fundação. A Câmara Municipal tomou
conhecimento. ADITAMENTO

À ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter

considerado de resolução urgente, a Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo 19º do
Código do Procedimento Administrativo, aditar à presente Ordem de Trabalhos os seguintes
assuntos:
➨ ALTERAÇÃO AO TRÂNSITO POR MOTIVO DE OBRAS;

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo
Novo, Alberto Midões e César Brito. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos,
foram acerca dos assuntos dela constantes tomadas as seguintes resoluções:- (01)

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 13 DE MARÇO:- A Câmara
Municipal, em cumprimento do disposto no nº 2 do artº 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para os efeitos do disposto no n.º
4 do citado artigo, deliberou aprovar a acta da reunião realizada no dia 13 de Março corrente,
pelo que vai ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da respectiva reunião. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os

Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo
Novo, Alberto Midões e César Brito. (02) QUADRA PASCAL - TOLERÂNCIA DE

PONTO:- A Câmara Municipal deliberou conceder aos seus trabalhadores, incluindo os dos
Serviços Municipalizados, segundo as tradições da nossa região, tolerância de ponto no dia 1 de
Abril próximo, Segunda-Feira de Páscoa, mas com ressalva dos piquetes ou outras providências
consideradas indispensáveis, mantendo-se, também, em funcionamento o Cemitério Municipal,
nas condições que já vêm sendo habituais. Mais foi deliberado encerrar os Serviços Municipais e
Municipalizados no período da tarde do dia 28 do corrente mês de Março (Quinta-Feira Santa),
devendo os que impliquem receita ou despesa encerrar às 12 horas, e os restantes às 13 horas,
com excepção do pessoal dos Mercados e Feiras e outro pessoal que os membros da Câmara
Municipal considerem necessário nas respectivas áreas funcionais. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva,
José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo Novo, Alberto Midões e César
Brito. Por último, o Presidente da Câmara informou que acolhendo uma tradição festiva muito
grata aos vianenses, a Câmara vai receber no Domingo, dia 31 de Março, às 9 horas, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho o Compasso Pascal, para o qual oportunamente será feito o
respectivo convite a todos os trabalhadores do Município. (03) DESIGNAÇÃO DOS

REPRESENTANTES DA CÂMARA NA VIANAFESTAS:- Pelo Presidente da
Câmara foi proposta a designação das pessoas adiante nomeadas, para os cargos que
respectivamente lhes vão indicados da VianaFestas – Associação Promotora das Festas da
Cidade de Viana do Castelo:ASSEMBLEIA GERAL – Rogério Ramiro Silva Barreto e José Maria Cunha Costa
DIRECÇÃO – Maria Flora M. Silva Passos Silva (Presidente) e António Parente da Cruz (Tesoureiro)
CONSELHO FISCAL – António Alberto Moreira Rego.

A Câmara Municipal deliberou, ao abrigo da alínea i) do nº 1 do artº 64º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, nomear para os indicados cargos as pessoas indigitadas pelo Presidente da Câmara.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo
Novo, Alberto Midões e César Brito. (04) SUBSÍDIOS ÁS JUNTAS DE FREGUESIA:Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:“PROPOSTA – De acordo com o Plano de Actividades de 2001, algumas obras tiveram a sua
execução física e financeira em 2002. Assim, propõe-se a atribuição dos seguintes subsídios às
Juntas de Freguesia de acordo com o mapa seguinte:
FREGUESIA

VALOR (Euros)

IDENTIFICAÇÃO TRABALHOS

Vila Franca
16.000
Muros EM1195
Vila Punhe
Pavimentação Rua Outrelo
20.000
Barroselas
Águas Pluviais CM 1040
32.673
Carvoeiro
Caminho da Laje – Presa
5.000
Vila Nova de Anha
Cisterna
5.000
Meadela
Rua José Figueiras
17.500
Serreleis
Sede Junta Freguesia
12.500
TOTAL
108.673 (21.753.000$)
(a) José Maria Costa.” A Câmara Municipal deliberou nos termos da alínea b) do número 6 do
artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora
Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo Novo, Alberto
Midões e César Brito. (05) SEMANA SANTA – AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS:Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:
"PROPOSTA – SEMANA SANTA – AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS – Numa organização
conjunta da Diocese de Viana do Castelo, da Região de Turismo do Alto Minho e da Câmara
Municipal de Viana do Castelo vai realizar-se, de 24 a 31 de Março, a Semana Santa, dando

continuidade a uma tradição eclesial e cultural cujo programa inclui, entre outras cerimónias: No
dia 24, a Procissão de Ramos e a Procissão de Passos, saindo da Sé Catedral e o Sermão do
Encontro, proferido das varandas dos Antigos Paços do Concelho; No dia 26, ás 21.30, na mesma
Sé, o Concerto da Paixão, pelo Coral Polifónico de Viana do Castelo; No dia 28, a partir das 21.00
horas, a visita às Igrejas e Capelas abertas à Adoração; No dia 29, Sexta-feira Santa, às 21.00 horas,
a Via Sacra; e No dia 30, às 21,30 horas, no Largo Infante D. Henrique, a tradicional Queima do
Judas (realização da Junta de Freguesia de Monserrate). Para a concretização dos eventos da
Semana Santa proponho se autorize realizar despesas até 2.480 , para suportar os custos relativos
à sonorização, chachets para o Coral Polifónico e Fanfarra da Meadela, aluguer de cavalos,
publicidade, transporte da Banda e da Fanfarra e outros serviços essenciais. (a) Flora Passos
Silva". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José
Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo Novo, Alberto Midões e César Brito.

(06) ISENÇÃO DE SISA – LEI Nº 171/99:- A Câmara Municipal deliberou remeter para
uma próxima reunião camarária a apreciação do assunto indicado em título, por forma a que o
Vereador que detém o Pelouro do Desenvolvimento Económico possa formular proposta de
critérios para autorização da atribuição do beneficio fiscal de isenção de sisa, previsto na Lei nº
171/99. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda
Araújo Novo, Alberto Midões e César Brito. (07) OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO:O Presidente da Câmara começou por fazer a apresentação dos documentos submetidos a
apreciação, que, pela primeira vez adaptam as regras de previsões orçamentais do Plano Oficial

de Contabilidade para as Autarquias Locais, contendo as Grandes Opções do Plano e o Plano
Plurianual de Investimentos. O Vereador Alberto Midões suscitou várias questões,
designadamente a relativa ao facto de os actuais instrumentos previsionais não permitirem saber
qual a evolução dos investimentos por sector de actividade, contrariamente ao que acontecia com
os anteriores planos e orçamentos, criticando ainda o facto de o texto das opções do plano melhor
parecer um relatório das actividades já desenvolvidas, além de ser demasiado geral e abstracto,
não explicitando a estratégia política da Câmara Municipal para cada área de actividade. O
Vereador César Brito colocou igualmente várias questões, designadamente relativas ao estado de
elaboração dos planos de pormenor previstos nas opções do plano e ao plano de
desenvolvimento turístico, propondo, por fim, o adiamento da aprovação das opções do plano e
orçamento bem como do relatório e conta de gerência para a próxima reunião camarária, uma
vez que estes só lhe foram distribuídos na passada segunda feira, não tendo tido possibilidade de
os analisar com o cuidado e ponderação necessários, e, por outro lado, o espaço de tempo que
medeia entre a realização da próxima reunião camarária e a data prevista para a realização da
próxima sessão da Assembleia Municipal ser suficiente para permitir a atempada distribuição da
ordem de trabalhos e respectiva documentação. O Presidente da Câmara informou que, quanto à
dificuldade de avaliar a evolução dos investimentos por sector tal resulta da mudança de
instrumentos previsionais introduzidos pelo POCAL, mas, como disse no preâmbulo, nos
próximos anos o processo será, naturalmente, aperfeiçoado. Quanto à proposta de adiamento da
aprovação do Plano, o Presidente afirmou nada ter a opôr, fazendo mesmo questão que todos os
membros da Câmara votem plenamente cientes dos documentos. Por isso propôs que a Câmara
reuna no dia 9 de Abril, terça-feira, pelas 10 horas, para aprovar as GOP e Orçamento 2002 bem
como o Relatório e Conta de Gerência 2001, da Câmara e dos SMSB, para que seja respeitada a
dilação de 15 dias relativamente á data de inicio da sessão da Assembleia Municipal prevista para

o próximo dia 24 de Abril. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro,
Rogério Barreto, Ilda Araújo Novo, Alberto Midões e César Brito. (08) RELATÓRIO DE

ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA:- A Câmara Municipal face ao teor da
deliberação tomada no ponto precedente, deliberou igualmente e com os mesmos fundamentos
remeter a apreciação do presente assunto para a próxima reunião camarária, nos termos que já
ficaram expostos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes o Presidente
da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério
Barreto, Ilda Araújo Novo, Alberto Midões e César Brito. (09) TRANSPORTES

COLECTIVOS URBANOS – APROVAÇÃO DA ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS:Foi apresentado o oficio da Transcunha - Transportes Rodoviários de Viana, Lda. registado na
SEG, sob o número 2782, de 27 de Fevereiro findo, pelo qual é solicitada a aprovação de nova
tabela de preços dos transportes urbanos para vigorar a partir de 1 de Março corrente, nos termos
do Despacho Normativo nº 4-A/2002, 31 de Janeiro, cujo aumento é, em média geral, de 4%,
beneficiando os reformados e deficientes de um desconto superior a 50% sobre a tarifa do bilhete
simples, tendo a Câmara Municipal deliberado, ao abrigo dos § 1º e 2º do artigo 12º do contrato
de concessão, aprovar o novo Tarifário. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel
Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo Novo, Alberto Midões e César Brito. (10) PROCESSO

Nº 308/01 – ALVARÃES:- Presente o processo de obras indicado em título, em face do
recurso hierárquico para o executivo municipal apresentado pelo requerente a coberto da
exposição registada no Arquivo Municipal sob o nº 1151, em 20 de Fevereiro, sobre o qual recaiu
o parecer jurídico que seguidamente se transcreve:- “Tendo o requerente do processo vindo

apresentar recurso hierárquico para o plenário da Câmara Municipal do indeferimento da sua
pretensão, por despacho do Vereador da Área do Planeamento e Gestão Urbanístico propõe-se a
manutenção do indeferimento da pretensão, com base nos fundamentos que seguidamente se
indicam: As questões de carácter juridico-administrativo que foram levantadas ao longo do
procedimento, prendem-se com o simples facto de pretensão de construção de uma moradia
incidiu sobre um prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo nº 1961 e para o mesmo
artigo existiu já nesta Câmara Municipal um outro processo – SPO nº 504/85 – através do qual foi
licenciada outra construção. Significa isto que a nova pretensão apenas seria viável mediante uma
operação de loteamento ou um processo de destaque, o que no caso vertente, se torna impossível,
dada a localização do terreno em área classificada no PDMVC como RAN. Talvez ciente dessa
realidade instruiu o requerente o seu pedido com peças desenhadas que identificavam o referido
artigo rústico “subtraído” da área a que corresponde a antiga construção. Não obstante a
existência destes factos, a C.M. disponibilizou-se para aceitar a pretensão do requerente, desde
que fosse feita prova de que a construção licenciada a coberto do processo SPO 504/85 se
encontrava devidamente participada à matriz e descrita na Conservatória do Registo Predial por
forma a comprovar-se a autonomização jurídica do referido artigo rústico nº 1961. Admite-se que
o requerente tenha encontrado dificuldades para o fazer, uma vez que nunca foi emitida licença
de utilização relativa aquela construção, o que só por si já constitui ilegalidade, por isso que o
requerente sempre vem contestando esta exigência por parte da C.M. A tudo acresce que o titular
do referido processo SPO 504/85 é um dos co-proprietários do artigo rústico onde se pretende a
intervenção, pelo que, também por isso, o processo deve manter-se indeferido até que as questões
referidas se mostrem regularizadas. (a) Cristino”. A Câmara Municipal face ao transcrito parecer
deliberou indeferir o presente recurso hierárquico. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa,

Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo Novo, Alberto Midões e César Brito. (11)

ALTERAÇÃO AO TRÂNSITO POR MOTIVO DE OBRAS:- Pelo Vereador Rogério
Barreto foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA –
ALTERAÇÕES À POSTURA DE TRÂNSITO – OBRAS NA RUA ALVES CERQUEIRA – Estando
programada uma intervenção na Rua Alves Cerqueira, no âmbito do Programa Polis, que consta
de obras a nível de infraestruturas e pavimentação, da faixa do lado norte, torna-se necessário
alterar os sentidos de trânsito nos arruamentos adjacentes. A intervenção terá inicio no próximo
dia 2 de Abril e deverá estar concluída até 31 de Julho de 2002. Nesse sentido, propõe-se a
aprovação das seguintes alterações à Postura de Trânsito:- 1 – ALTERAÇÃO À CIRCULAÇÃO –
Rua de Altamira – sentido único, Nascente-Poente; Largo de Altamira – sentido único, NascentePoente; Largo S. Domingos – sentido único, Nascente-Poente; Ligação Largo S. Domingos – Praça
General Barbosa – sentido único, Nascente-Poente; Rua Tenente Valadim – sentido único, NorteSul; Rua Frei Bartolomeu dos Martires (troço compreendido entre a Rua Tenente Valadim e Rua
Góis Pinto) – sentido único, Poente-Nascente; Rua Gois Pinto (troço compreendido entre a Rua
Frei Bartolomeu dos Martires e Largo de S. Domingos) – sentido único, Sul - Norte; 2 –

ESTACIONAMENTO PROIBIDO - Rua dos Manjovos – Ambos os lados. (a) José Maria Costa". A
Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta nos termos e ao abrigo do disposto no
artigo 35º do Regulamento de Trânsito da Cidade de Viana do Castelo. (a) Rogério Barreto.”. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo
Novo, Alberto Midões e César Brito. (12) 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 do sócio-gerente da firma Minho-Brinde, Lda., o

qual fez várias considerações relativamente á pertinência e razoabilidade do pedido de isenção
do pagamento de sisa, que foi objecto do “ponto 06” da presente acta, tendo concluído por
solicitar a possível urgência na resolução do seu pedido, dado o facto de estar vinculado por um
contrato promessa de compra e venda, cujo prazo se propõe cumprir. (13) APROVAÇÃO

DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 4 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos,
para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da
Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Manuel
Ribeiro, Rogério Barreto, Ilda Araújo Novo, Alberto Midões e César Brito. E, nada mais havendo
a tratar, o Presidente da Câmara, pelas treze horas e trinta minutos, declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a presente acta.

