- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos treze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e um,
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, Paulo Jorge Costa Lains,
José Augusto Meleiro Rodrigues, Manuel Rodrigues de Freitas, José Augusto Neiva de Sá e Carlos
Fernandes Branco Morais. 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 Manuel da Silva Ribeiro.
O Vereador Manuel Freitas chamou a
atenção para o facto de os trabalhos de substituição das bocas de incêndio estarem a ser executados
com pouco cuidado, do que resultaram já algumas lajes partidas, que depois são remendadas com
cimento. Propôs também que os trabalhos de reparação das fachadas e telhados dos prédios
situados na cidade de Viana do Castelo, degradados em virtude das condições atmosféricas, fossem
isentas de pagamento de quaisquer taxas, incluindo as relativas à ocupação da via pública com
andaimes e tapumes. O Presidente da Câmara, em resposta a esta proposta, esclareceu que se
tratava de uma situação já prevista na Tabela de Taxas e Licenças e que está a ser tratada pelos
competentes serviços.

O Vereador Branco

Morais solicitou ao Presidente da Câmara que lhe facultasse cópias do Estudo do INE relativo ao

poder de compra nos concelhos do distrito de Viana do Castelo, tendo o Presidente da Câmara
mandado satisfazer o pedido imediatamente. Seguidamente, fez alguns comentários relacionados
com notícias recentemente obtidas e de acordo com as quais a região da Galiza tinha registado um
crescimento de 4,5%, sendo que o crescimento da Espanha é superior á média europeia, e o
crescimento de Portugal situou-se abaixo da média europeia, sendo o crescimento do distrito de
Viana do Castelo inferior, por sua vez, á própria média portuguesa, números estes que considerou
muito preocupantes dadas as estreitas relações comerciais existentes entre o Norte de Portugal e a
Galiza, apelando a uma reflexão conjunta sobre esta questão.
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:
➫ CONSTITUIÇÃO DA “ASSOCIAÇÃO DE BORDADOS DE VIANA DO CASTELO” – APROVAÇÃO DE
ESTATUTOS;

➫ PROTOCOLO DE LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS;
➫ CONJUNTO HABITACIONAL DE S. ROMÃO DE NEIVA – APROVAÇÃO DE PROJECTO E LANÇAMENTO DE
CONCURSO;

➫ CONCURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS;

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Manuel Freitas, Neiva
de Sá e Branco Morais.

Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos

assuntos dela constantes tomadas as seguintes resoluções:- !
#

"

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 30 de Janeiro findo, 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, Paulo Lains, José
Meleiro, Branco Morais, Neiva de Sá e Manuel Freitas. !
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Pelo

Presidente da Câmara foi apresentada o processo relativo ao assunto indicado em epígrafe, do qual
consta a proposta que seguidamente se transcreve:- “PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIES

- CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO, COM RECURSO À LINHA DE CRÉDITO BONIFICADO PELO
GOVERNO - O mau tempo que tem assolado o país, com ventos ciclónicos e pluviosidade que

ultrapassou os valores mais elevados nos últimos cem anos, provocou graves danos e prejuízos no
município de Viana do Castelo. A Câmara Municipal, em parceria com as Juntas de Freguesia, tem
vindo a executar as reparações mais urgentes, na rede viária municipal e rural e nos equipamentos
escolares e desportivos, com recurso aos meios humanos, materiais e financeiros da autarquia.
Sendo limitados os recursos das autarquias para proceder a estas intervenções inesperadas, o
Governo criou uma linha de crédito bonificado para apoiar as Câmaras Municipais na reparação
dos danos causados pelas intempéries, visando a rápida reposição das infraestruturas e dos
equipamentos ao serviço das populações. Assim, tendo o município de Viana do Castelo, sofrido
com as intempéries do Inverno em curso prejuízos do montante superior a um milhão de contos, a
Câmara Municipal solicita à Assembleia Municipal autorização para contrair um empréstimo

bancário de 400 mil contos, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 12-A/2001 e do
Decreto-Lei nº 38-C/2001 de 8 de Fevereiro e da Lei 2-A/2001.

MAPA RESUMO DAS REPARAÇÕES A EFECTUAR NO CONCELHO VIANA DO CASTELO
IDENTIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS

FICHA

1
2

Reposição de coberturas, infiltrações e outras reparações:
Equipamentos Escolares, Equipamentos Desportivos, Museu Municipal e do Traje
Rede Viária Urbana – CM 1172-2, CM 1183, CM 525, CM 1224, CM 544, CM 1205,
CM 1215, EM 1208, EM 1172, EM 544-1, CM 1040, EM 526, EM 1210, Antiga EN 3021, Arruamentos Zona Industrial Neiva;
Rede Viária Vicinal: - Reparação de Taludes, muros de suporte e reparação de pavimentos
Total

ESTIMATIVA DE
CUSTOS (CONTOS)
200.000
1.000.000
1.200.000

Do referido processo consta também a informação que seguidamente também se transcreve:“Empréstimo de 400 000 Cts, para apoio à reparação dos danos causados pelas intempéries,
Decreto-Lei nº 38-C/2001 - Para levar a efeito o presente concurso, a Câmara Municipal convidou
treze instituições financeiras a apresentarem condições. Das treze instituições convidadas,
apresentaram condições as seguintes:
EMPRESA

TAXA

VARIÁVEL

FIXA

Banco BPI
EURIBOR (1,3,6,12 Meses) + 0,625%
Banco Pinto & Sotto Mayor LISBOR (1,3,6,12 Meses) + 0,75%
Caixa Geral de Depósitos
EURIBOR (1,3,6,12 Meses) + 0,23%
Banco Comercial Português EURIBOR 6 Meses + 0,75%
Banco Totta & Açores
LISBOR 1M + 0,725%
Obs: A taxa de juro é bonificada pelo Estado, através da Direcção-Geral do Tesouro até ao máximo de 4%.
(a) Rego.” Por último, informou o Presidente da Câmara de que não é apresentado o mapa

representativo da capacidade de endividamento do Município, uma vez que, de acordo com o artigo
4º da Lei nº 2-A/2001, de 8 de Fevereiro, os empréstimos contraídos ao abrigo deste regime
excepcional não contam para efeitos de cálculo do limite de endividamento das autarquias locais.
Em face das transcritas informações, a Câmara Municipal deliberou solicitar à Assembleia
Municipal, nos termos da alínea d) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
conjugado com as disposições da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto e do Decreto-Lei nº 258/79, de 28
de Julho, a aprovação de um empréstimo, a longo prazo, do montante de 400.000.000$00

(quatrocentos milhões de escudos), para fazer face às despesas de reparação dos danos provocados
pela intempérie ocorrida no corrente Inverno, ao abrigo da linha de crédito especial criada pela lei
nº 2-A/2001, de 8 de Fevereiro, conjugada com o Decreto-Lei nº 38-C/2001, de 8 de Fevereiro.
Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro e a abstenção dos
Vereadores Manuel Freitas, Neiva de Sá e Branco Morais, que proferiram a seguinte declaração de
voto:- “A situação financeira do Município, que já era má, piora com a contracção de mais este
empréstimo. Por isso, teríamos votado contra a proposta, não fosse a urgente necessidade de
realização de obras de beneficiação dos equipamentos municipais e da rede viária, que, por má
gestão municipal, se degradaram enormemente em resultado das ultimas intempéries. (a) Branco
Morais; (a) Neiva de Sá. (a) Manuel Freitas.”. Por último pelo Presidente da Câmara foi também
apresentada a seguinte declaração de voto:- “É evidente que na proposta se refere á anormalidade
das condições atmosféricas do Inverno em curso e, por isso, serão evidentes para todos os prejuízos
causados na rede viária e nos equipamentos municipais. A Câmara Municipal vai esgotar todas as
suas possibilidades de efectuar as reparações necessárias com recurso a meios próprios, mas não
pode abdicar do recurso a esta linha de crédito bonificado pelo Governo, para o caso de ser
necessária a sua utilização, e que fará de acordo com a legislação, nomeadamente através da
apresentação de relatórios periódicos á Direcção Geral das Autarquias Locais. (a) Defensor
Moura.”. !
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Pela Vereadora Flora Passos Silva foi

apresentado a proposta que seguidamente se transcreve:- “CONSTITUIÇÃO DE “VIANA
FESTAS – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DAS FESTAS DA CIDADE DE VIANA DO
CASTELO” - A actual Comissão de Festas da Srª d’Agonia, cuja estrutura organizativa
compreende uma Comissão de Honra, um Secretário Permanente, uma Comissão Executiva e um

Secretariado, tem vindo a organizar com o rigor e a qualidade que todos reconhecem e enfatizam,
não apenas a emblemática Romaria de N. Srª d’Agonia, mas também um conjunto de acções
culturais de cariz etnográfico, merecendo destaque especial a edição do livro Romaria de N. Srª
d’Agonia – A Falar de Viana (6ª edição). A experiência destes últimos 7 anos, tendo permitido
consolidar e potenciar parcerias eficazes na concretização dos objectivos e projectos da Comissão,
tem, no entanto, revelado as insuficiências do “modelo legal” na mobilização de outros recursos e
apoios, nomeadamente os provenientes de eventuais candidaturas a programas comunitários e do
Ministério da Cultura. Assim e fruto de longa e amadurecida reflexão, entendeu a actual Comissão
de Festas evoluir para uma nova configuração legal, a de Associação, cujos estatutos e constituição
se submete a aprovação.

“ESTATUTOS
CAPITULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
ARTIGO 1º
Denominação e Sede
A Associação adopta a denominação de “VIANAFESTAS - Associação Promotora das Festas da
Cidade de Viana do Castelo”, e terá a sua sede no edifício do Hospital Velho, sito á Praça da Erva,
na cidade de Viana do Castelo.

ARTIGO 2º
Objecto
A Associação, sem fins lucrativos, terá por objecto a promoção e realização de festivais,
exposições, festejos e actos semelhantes, especialmente a promoção das Festas de Nossa Senhora
d’Agonia.

ARTIGO 3º
Duração
A Associação é constituída por tempo indeterminado.

CAPITULO II
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES
ARTIGO 4º
Associados
1. São Associados fundadores a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a Associação
Empresarial de Viana do Castelo, a Região de Turismo do Alto Minho e a Associação de
Grupos Folclóricos do Alto Minho.

2. Além dos Associados indicados no ponto 1 poderão a vir a constituir-se como associados
outras entidades, que o requeiram, mediante deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 5º
Direitos
São direitos dos associados:
a) Usufruir dos benefícios proporcionados pela actividade da Associação;
b) Tomar parte nas assembleias gerais, eleger e ser eleito para os órgãos sociais da Associação
e, de um modo geral, participar activamente na vida da Associação;
c) Requerer a convocação da Assembleia Geral á respectiva mesa, desde que tal solicitação seja
subscrita por, pelo menos, metade dos associados efectivos, em pleno gozo dos seus direitos;
d) Reclamar das decisões dos órgãos da Associação, recorrendo para a Assembleia Geral das
decisões que considere ilegais ou injustas;
e) Examinar toda a documentação relativa á Associação, nomeadamente contas, balancetes e

actas.

ARTIGO 6º
Deveres
São deveres dos associados:
a) Contribuir para a realização dos fins da Associação, respeitando e fazendo respeitar as
disposições estatutárias, as decisões da Assembleia Geral e as determinações da Direcção;
b) Desempenhar gratuitamente, e com dedicação, os cargos para que foram eleitos;
c) Participar nas reuniões e nas assembleias para as quais forem convocados e em tudo quanto
diga respeito á Associação;
d) Pagar pontualmente as jóias e/ou quotizações que venham a ser fixadas em Assembleia
Geral.
e) Prestar á Associação a colaboração necessária para a realização das suas actividades,
abstendo-se de praticar actos incompatíveis com a realização do seu objecto.
f) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares respeitantes à Associação
bem como os estatutos e as deliberações dos órgãos da mesma.
g) Recorrer à Associação para prestação de serviços por ela proporcionados nos termos
definidos pelo programa de actividades aprovado.

CAPITULO III
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ARTIGO 7º
Disposição Geral
1. São órgãos sociais da Associação:
a) A Assembleia Geral;

b) A Direcção;
c) O Conselho Fiscal.
d) O Conselho Consultivo.
2. Na dependência da Direcção, poderão ser criadas comissões, subcomissões ou grupos de trabalho
para o desempenho de tarefas determinadas;
3. Como órgão consultivo existirá, ainda, um Conselho Consultivo, constituído por entidades ou
pessoas convidadas pela Assembleia Geral e presidida por um representante da Associação de
Grupos Folclóricos, em função das suas competências ou experiência reconhecidas em áreas
técnicas ou cientificas relacionadas com a actividade da Associação, sobre as quais será
auscultada sempre que a Assembleia Geral ou a Direcção o entenderem conveniente.
4. A Direcção elegerá, pelo menos, uma Comissão Executiva, para cada evento a organizar,
composta por pessoas convidadas pelos membros daquela e que serão encarregadas de organizar
os festejos e assegurar a realização prática do Plano de Actividades.
5. Como órgão honorifico, existirá um Presidente de Honra e uma Comissão de Honra, composta
por personalidades convidadas, as quais se pretenda distinguir ou homenagear pela dedicação ao
culto de Nossa Senhora d’Agonia ou por outras realizações meritórias para a cidade.

ARTIGO 8º
Assembleia Geral
1. A Assembleia Geral é constituída por oito membros, cabendo a cada uma das entidades
associadas a indicação de dois representantes, ficando a presidência a cargo da Região de
Turismo do Alto Minho;

2. A Mesa da Assembleia Geral será constituída, além do Presidente, por um secretário eleito de
entre os membros da Assembleia.

ARTIGO 9º
Mandato

1. O mandato dos órgãos sociais é de dois anos.
2. Os membros dos órgãos sociais que cessem funções, por qualquer razão, continuarão no
exercício delas até que a posse seja dada aos novos órgãos pelo Presidente da Mesa da
Assembleia Geral.

3. Em caso de vacatura do cargo, ou impedimento transitório de exercício, por qualquer membro
da Direcção, ou do Conselho Fiscal, incumbe á entidade que os houver designado, a indicação
do respectivo substituto.

ARTIGO 10º
Sessões
1. A Assembleia Geral reunirá obrigatoriamente, em sessão ordinária, uma vez por ano, até trinta
e um de Março, para apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento do respectivo
ano e do balanço, do relatório e das contas da Direcção e do parecer do Conselho Fiscal, relativo
ao ano anterior.

2. A Assembleia Geral reunirá em sessões extraordinárias, por iniciativa do Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, a pedido da Direcção e do Conselho Fiscal ou nos termos da alínea c) do
artigo quinto.

ARTIGO 11º
Convocação
A Assembleia Geral será convocada com a antecedência de, pelo menos, oito dias, através de aviso
postal convocatório, dirigido a cada um dos associados, indicando o local, o dia, a hora da reunião e
a respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 12º
Quorum
1. A Assembleia Geral só poderá funcionar e deliberar com a presença de maioria dos seus
associados.

2. Em caso de impossibilidade de realização da reunião por falta de quorum, poderá ser
convocada nova reunião, a qual poderá realizar-se com qualquer número de membros
associados.

3. As deliberações que respeitem à alteração dos estatutos exigirão o voto favorável de três
quartos dos associados em efectividade de funções.

4. As deliberações respeitantes á admissão de novos associados terão de ser tomadas por
unanimidade dos membros em efectividade de funções.

ARTIGO 13º
Competências
Compete à Assembleia Geral:
a) Eleger e demitir a Mesa da Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal;
b) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais da Direcção, mediante parecer do Conselho

Fiscal;
c) Alterar os estatutos;
d) Suspender, expulsar, readmitir e admitir associados;
e) Deliberar sobre todos os assuntos de interesse da Associação;
f) Fixar as jóias e/ou quotizações dos associados.

ARTIGO 14º
Direcção
1. A Direcção é constituída por um Presidente, um Tesoureiro e três Secretários, sendo dois,
incluindo o Presidente, designados pela C.M.V.C. e os restantes três por cada uma das restantes
entidades associadas.

2. Os membros da Direcção podem ser pessoas singulares integrantes dos órgãos sociais dos
próprios associados ou pessoas estranhas a estes.

ARTIGO 15º
Competências
Compete à Direcção:
a) Representar a Associação junto das entidades oficiais e outras;
b) Solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação desta;
c) Propor à Assembleia Geral iniciativas necessárias à realização dos fins estatutários;
d) Manter em ordem, e devidamente escriturados, os livros e os demais documentos a seu cargo;
e) Elaborar anualmente, até final de Março, o relatório e contas referentes à actividade do ano

anterior e submete-los ao parecer do Conselho Fiscal e à apreciação da Assembleia Geral;
f) Dar cumprimento aos estatutos e às deliberações da Assembleia Geral;
g) Criar, organizar e suspender a actividade de grupos de trabalho, comissões ou subcomissões

que entenda convenientes à prossecução do objecto enunciado no artigo segundo;
h) Intervir em quaisquer actos ou contratos em representação da Associação;
i)

Realizar a gestão financeira da Associação, arrecadando e cobrando as receitas da sua
actividade e efectuando os pagamentos do que for devido.

ARTIGO 16º
Vinculação
A Associação considera-se obrigada com a assinatura de dois membros da Direcção.

ARTIGO 17º
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, um Secretário e três Vogais, cabendo a A.E.V.C.
designar, além de um vogal, o respectivo Presidente, e os restantes por cada uma das outras
entidades associadas.

ARTIGO 18º
Competência
Compete ao Conselho Fiscal:
a) Fiscalizar a actuação da Direcção, relativamente a receitas e despesas;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas da Direcção;
c) Assistir às reuniões da Direcção, sem direito a voto, quando julgue conveniente;
d) Informar a Assembleia Geral do modo como corre a administração da Associação.

ARTIGO 19º
Comissões Executivas
1. Nas Comissões Executivas a que alude o número 4 do artigo 7º, deverá figurar um elemento
designado por cada Associado;

2. Cada Comissão funcionará colegialmente, na dependência de um Presidente, que será designado
de entre os seus membros por cooptação;

3. Às Comissões Executivas competirá exercer os poderes que lhe foram conferidos pela
Assembleia Geral e pela Direcção, para o que o respectivo Presidente e membros poderão ser
designados mandatários, dotados dos necessários poderes de representação da Associação.

ARTIGO 20º
Votações
1. Salvo os casos para os quais os presentes estatutos disponham de modo diverso, as deliberações
dos Órgãos da Associação são tomadas por maioria simples;

2. A votação faz-se nominalmente salvo se o órgão deliberar, por proposta de qualquer membro,
outra forma de votação.

3. Quando se realizem eleições ou estejam em causa juízos de valor sobre as pessoas, a votação é
feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 21º
Registo das Reuniões
1. De tudo o que ocorrer nas reuniões será lavrada acta.
2. As actas dos órgãos da Associação serão elaboradas sob a responsabilidade de um secretário a
eleger de entre os membros do órgão, que as assinará conjuntamente com todos os presentes à
respectiva reunião, com excepção das actas da Assembleia Geral que serão apenas assinadas
pelo Presidente e pelo Secretário.

3. Qualquer membro de um órgão da Associação pode justificar o seu voto por escrito.
4. As actas ou textos das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, desde
que tal seja decidido pela maioria dos membros presentes, caso em que a assinatura será
efectuada no final da reunião.

5. As certidões das actas podem ser substituídas por fotocópia autenticada.

CAPITULO IV
DOS FUNDOS
ARTIGO 22º
Património
Constitui património inicial da Associação todos os bens que transitam da extinta Comissão de
Festas da Sra. D’Agonia conforme inventário a apresentar na primeira reunião da Assembleia
Geral.

ARTIGO 23º
Receitas
Os fundos da Associação provem da angariação feita através de receitas das jóias ou quotizações
dos associados, de iniciativas que a Direcção entenda convenientes e destinam-se a fazer face a
despesas da Associação, com vista à prossecução do seu objecto.

Constituirão receitas da Associação:
a)O produto dos subsídios concedidos pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.
b)O produto das contribuições de outras entidades associadas.
c)As dotações, subsídios ou comparticipações provenientes de quaisquer origens.
d)Os rendimentos provenientes de venda de bilhetes, publicidade, prestação de serviços ou
quaisquer outros rendimentos permitidos por lei.

ARTIGO 24º
Pode a Associação receber donativos destinados a interesses gerais, salvo se o donatário lhes
indicar fim especifico.

ARTIGO 25º
Deposito das Receitas
Os fundos deverão ser depositados em instituição bancária, à ordem ou a prazo, conforme
deliberação da Direcção, sendo necessárias duas assinaturas para movimentar a conta respectiva.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
ARTIGO 26º
Extinção da Associação
A Associação extingue-se por deliberação de todas as entidades associadas.

ARTIGO 27º
Abandono da Associação
1. A entidade interessada em abandonar a Associação deverá avisar esta com a antecedência
mínima de 90 dias.

2. Este abandono não poderá prejudicar a concretização de obras comuns que já tenham sido
iniciadas, de acordo com programas anteriormente aprovados.

ARTIGO 28º
Liquidação do Património
Em caso de dissolução da Associação, o seu património reverterá integralmente para o Município
de Viana do Castelo, que ficará automaticamente sub-rogado em todas as relações jurídicas de que
aquela fosse parte.

ARTIGO 29º
Regime Subsidiário
Em tudo o não especialmente previsto no presente estatuto, aplicar-se-á, com as devidas adaptações
o disposto no Código do Procedimento Administrativo, na parte respeitante ao funcionamento dos
órgãos colegiais.”.
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Quando os trabalhos iam neste ponto

-

apresentou-se o Vereador Manuel Silva Ribeiro e ausentou-se o Vereador Manuel Freitas. ! . "
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CAPÍTULO IV
LOTEAMENTOS, URBANIZAÇÕES E OBRAS

SECÇÃO I
LICENÇAS
(...)

SUBSECÇÃO III
EXECUÇÃO DE OBRAS
(...)

Artigo 9º
(...)
OBSERVAÇÕES:
(...)
13. Estão isentas do pagamento das taxas previstas nos artigos 8º e 9º as pessoas singulares que
tenham usufruído do projecto de obras de remodelação/ampliação de casas de habitação
próprias, nos termos aprovados na reunião camarária de 13 de Fevereiro de 2001.”
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro,
Neiva de Sá e Branco Morais.

-

Quando os trabalhos

iam neste ponto ausentou-se o Presidente da Câmara pelo facto de ser um dos interessados no
processo a que respeita o próximo ponto, passando de imediato a presidir a Vice-Presidente Flora

Passos Silva. ! 1 "

#

2 2

%

/

A Câmara Municipal deliberou, nos termos e ao abrigo do artigo 14º nº 2 conjugado
com os artigos 10º, 11º e 15º todos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99 de
18 de Setembro, solicitar à Assembleia Municipal a declaração de utilidade pública e urgência da
expropriação das parcelas de terreno constantes do mapa adiante transcrito, necessárias à realização
da obra de beneficiação da E.N.13, (1º Lanço Km 68,600 – 70,475) todas a desanexar de prédios
sitos nas Freguesias de Monserrate e Areosa, concelho de Viana do Castelo. O presente pedido de
declaração de utilidade pública funda-se nos seguintes pressupostos e requisitos, conforme dispõe o
art.º 10º do referido diploma legal: a) A execução desta obra é necessária à concretização do Plano
de Urbanização da Cidade de Viana do Castelo, instrumento de planeamento onde estão previstas
as referidas obras e que é plenamente eficaz. b) A previsão do montante dos encargos a suportar
com a presente expropriação é de 25.000 contos;
BENEFICIAÇÃO DA E.N.13 – 1º LANÇO KM 68+600/KM 70+475
Nº parcela
2
3
4

Nome dos proprietários
Somartis- Sociedade Manufactura de Artigos
Artezanato,Lda
E.D.P.-Cabines de Transformação (Posto de
Transformação nº 5)
Louis Remi Germain Stevens

Identificação do prédio
Matriz/freguesia
Descrição
predial
Rústica
urbana

83
Monserrate

Natureza
parcelas

Áreas

Solo p/construção

196m²

Solo p/construcão

35m²

Solo p/construção

196m²

INDEMNIZAÇÃO AUTÓNOMA CARDONA AUTO, LDA- RUA DE MONSERRATE, Nº393 R/C –4900-355 V.CASTELO

5

Abílio Maria

6

Manuel da Costa Dantas de Brito

7.1 e 7.2

Administração do Prédio - Rua de Monserrate 419

8

Aurélio de Sá Rodrigues

9

Louis Remi Germain Stevens

10
11
12
13
14
15

2038
Areosa
1775-A
Mons.
1775-B
Mons.

157, 158
INDEMNIZAÇÃO AUTÓNOMA –VIALFA
156
Louis Remi Germain Stevens
Monserrate
1786
José Felgueiras Martins Branco
Areosa
150,152,153
Louis Remi Germani Stevens
Monserrate
149
José Manuel Monteiro Viana Machado
Monserrate
2095
António Manuel Pereira Machado e Outros
Areosa
1337
António de Carvalho Afonso Jácome
Areosa

Solo p/construção

116m²

Solo p/construção

36m²

Solo p/construção

25m²

Solo p/construção

26m²

Solo p/construção

105m²

Solo p/construção

10m²

Solo p/construcão

61m²

Solo p/construção

32m²

Solo p/construção

14m²

Solo p/construcão

54m²

Solo p/construcão

37m²

16

Emerenciano Isaac Dias de Carvalho

17

Eugénio Framegas Pinheiro de Almeida

18

Maria Celeste Lopes da Silva Lima

19

João de Passos Pires Cambão

20

José Felgueiras Martins Branco

21
22

Manuel G. Castro
Rui Jorge Loureiro Matias Sampaio

23

Agostinho Damião Rites

24

Sociedade Importadora do Lima, Lda.

25

Refrigerantes Altamira, Ldª.

26

Defensor Oliveira Moura

27

Manuel Joaquim Ribeiro Cadilha

28

Defensor Oliveira Moura

29

Adriano do Paço & Filhos, Lda

30

António Pinto Costa

31

Teresa de Jesus Parente

32

Salvador Cândido de Brito Gonçalves

33

Casimiro Sousa Cerqueira

33 A

Barbosa Pereira Gonçalves e Duro, Lda

34

Ana dos Prazeres Agonia do Rego Lima

35

Isidro Barbosa Fernandes

36

José Manuel Monteiro Viana Machado

37

José Sá Pinto

38

Manuel Inácio Fernandes Rocha

39

Isidro Barbosa Fernandes

40

Crispim Pereira Alho

41

Toyota Salvador Caetano, SARL

42

Valdemar Marques Pimenta da Gama

43

Albino da Costa Amorim

44
45

Albino da Costa Amorim
Desconhecidos

46

Carlos Alberto da Rocha

47

Joaquim Pereira Renda

48

Joaquim Pereira Renda

1731
Areosa
2054
Areosa
1996
Areosa
2067
Areosa
1565
Areosa

2953 (Parte)
Areosa

1446
Areosa
1589
Areosa
1411
Areosa
914
Areosa

2932 (Parte)
Areosa
2931 (Parte)
Areosa

1585
1275
Areosa
1499
Areosa
1870
Areosa
1281
Areosa
1303-A
Areosa
1303-A
Areosa
1120
Areosa
1232
Areosa
764
Areosa
1290
Areosa
1468
Areosa

699
Areosa
1653
Areosa
1133
Areosa
1482
Areosa

5178
(Parte)
2734

Solo p/construcão

33m²

Solo p/construcão

76m²

Solo p/construcão

58m²

Solo p/construcão

38m²

Solo p/construcão

52m²

Solo p/construção
Solo p/construção

60m²
63m²

Solo p/construcão

76m²

Solo p/construcão

7m²

Solo p/construção

56m²

Solo p/construcão

8m²

Solo p/construcão

8m²

Solo p/construcão

3m²

Solo p/construcão

12m²

Solo p/construção

5m²

Solo p/construção

23m²

Solo p/construção

46m²

Solo p/construcão

53m²

Solo p/construcão

11m²

Solo p/construcão

15m²

Solo p/construção

4m²

Solo p/construção

23m²

Solo p/construcão

51m²

Solo p/construcão

8m²

Solo p/construcão

34m²

solo p/construcão

4m²

Solo p/construção

13m²

Solo p/construcão

1m²

Solo p/construcão

60m²

Solo p/construção
Solo p/construção

13m²
64m²

Solo p/construcão

25m²

Solo p/construcão

82m²

Solo p/construcão

25m²

49

Margarida da Conceição Silva Fernandes Borlido

50

Domingos Martins Enes Baganha

51

Armando Fonseca da Silva

52

Armando Fonseca da Silva

53

Carlos Alberto de Sousa Castro

1661
Areosa
2088
Areosa

54

Joaquim Martins Penaforte

1279-B
Mons.

55

Maria de Fátima Cabeceira Braga

56

José Pinto Pereira da Costa

1279-A
Areosa

89180
196
B-226

Solo p/construção

26m²

Solo p/construcão

104m²

Solo p/construção

99m²

Solo p/construcão

184m²

Solo p/construção

114m²

Solo p/construção

146m²

Solo p/construção

46m²

Solo p/construção

117m²

Mais foi deliberado, ao abrigo do disposto no artº 15º do Código de Expropriações, solicitar à

Assembleia Municipal a atribuição de carácter de urgente à expropriação das parcelas de terreno
necessárias à obra, uma vez que se prevê que as mesmas tenham o seu início no mês de Abril do
corrente ano, e da sua execução estar dependente a obra de duplicação das faixas de rodagens da
EN 13 e de execução do viaduto e rotunda, e o lapso de tempo que medeia até essa data não ser
suficiente para desenvolver os processos expropriativos, sobretudo prevendo-se, como é provável,
que haja de aguardar-se pela adjudicação judicial da propriedade das referidas parcelas. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes a Vice-Presidente e os Vereadores
Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Neiva de Sá e Branco Morais.
Quando os trabalhos iam neste ponto regressou o

&

Presidente da Câmara passando de imediato a presidir á reunião. ! 3 "
%
Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve: “PROPOSTA – APOIO À PROMOÇÃO TURÍSTICA DE VIANA
DO CASTELO – PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - Tem a
Câmara Municipal vindo a desenvolver um plano de participação em feiras de promoção turísticocultural tendo para isso construído adequado material de decoração de stand que, podendo ser
transportado em viatura ligeira e montado apenas por duas pessoas, permite reduzir os custos de
participação e tem potenciado a nossa atractividade turística sobretudo junto do mercado espanhol

onde interessa continuar a investir dada a grande receptividade que temos tido com estas presenças,
conforme relatório apresentado pela Técnica de Turismo da D.A.C. Tornado-se fundamental uma
promoção mais agressiva e mais directa, que permita ao turista ter já informação sobre a cidade e o
concelho, antes de iniciar as suas férias para que esteja motivado para uma paragem mais ou menos
longa em Viana do Castelo, principalmente neste ano 2001, em que a cidade do Porto é
especialmente atractiva por ser a Capital Europeia da Cultura, está a ser preparada, para começar a
ser distribuída a partir da TURISPORT (Silleda-Galiza), em 15 de Março deste ano, uma brochura
bastante atractiva, com fotos de qualidade, suportadas por textos sucintos em Português, Inglês,
Francês e Castelhano e com uma relação de toda a oferta de lazer e todas as estruturas hoteleiras e
de restauração do concelho, com fotografias e informações sobre os equipamentos e serviços
disponíveis em cada unidade. Além desta brochura que, pela sua dimensão e qualidade, não poderá
ser distribuída tão massivamente, será produzido, com a mesma linguagem gráfica e aproveitando
alguns textos e fotografias, um pequeno desdobrável substancialmente mais económico, para ser
entregue em mão a todos os visitantes que passam junto aos stands que a Câmara Municipal terá
nas principais Feiras, conforme foi já prática corrente nas Feiras onde estivemos presentes em
edições anteriores. Assim, baseados na experiência do ano passado, calculou-se uma média de 250
c/Feira para despesas de aluguer de espaço, electrificação, manutenção e serviços de apoio, para
um stand modular de 3x3 m2, proponho de autorize realizar despesas até 3.000.000$00, para
garantir a literatura de promoção turística e a participação nas seguintes Feiras/Exposições:

FEIRA/EXPOSIÇÃO

DATA DE
REALIZAÇÃO

Semana Cultural em Bordéus – Bordéus (França)

8 Março/Abril

Feira de Março (Aveiro)

25 Março/25 Abril

TURISPORT–Salão de Turismo, Desporto e Desenvolvimento Rural (Silleda/Espanha)

15/18 Maio

SITC – Salão Internacional de Turismo da Catalunha (Barcelona-Espanha)

29 Março/ 1 Abril

EXPO’2000 VACACIONES – Feira Internacional de Bilbao (Espanha)

17/20 Maio

Semana Regional da Feira Popular de Lisboa

26 Junho/2 Julho

EXPOVEZ – Arcos de Valdevez

11/15 Agosto

FEXLUGO – Feira Internacional Multisectorial (Lugo – Espanha)

5/12 Outubro

VIGO-FERIA (Vigo – Espanha)

31 Out./4 Nov.

INTUR – Feira Internacional de Turismo (Valladolid – Espanha)

22/25 Novembro

(a) Flora Passos Silva." A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2
do artº 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, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Neiva de Sá e Branco Morais.
! 4"

%

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: “PROPOSTA – ANIMAÇÃO
CULTURAL DE INVERNO – SUBSÍDIO - Importando consolidar e desenvolver a atractividade
turístico-cultural da cidade na época de Inverno e incentivar a criação de novas dinâmicas capazes
de contribuir para o desenvolvimento dos hábitos de convívio sócio-cultural das vianenses a
Câmara Municipal, em parceria com Associações do Concelho, está a concretizar alguns eventos
nas áreas do Teatro com o Grupo INSCENA; do Museu do Traje com Professores e Alunos da
Escola Secundária de Stª Maria Maior encenando as Aguarelas de Roque Gameiro, concebidas para
a 1ª edição de luxo de “As Pupilas do Sr. Reitor”; do conhecimento e protecção dos animais
realizando, com o Clube Português de Felinicultura, a II Exposição Internacional de Felinicultura;
na área das Tradições Populares realizando com muitas Associações do concelho o Tradicional
Corso Carnavalesco, na 3ª Feira Gorda, dia 27 de Fevereiro, e a Festa Carnavalesca dos Jardins de
Infância do concelho, no dia 22 de Fevereiro. Assim, e para a concretização destes eventos,
proponho se autorize realizar despesas no valor global de 9.000.000$00, para assegurar custos de
publicidade, som, seguros, transporte e serviços, cachets, aluguer de trajes, materiais e outras
despesas não previstas e ainda o alojamento e refeição dos Juizes da Exposição de Felinicultura.
Mais proponho que se atribua a cada uma das Associações/Grupos que participem nos quadros do

Corso Carnavalesco um subsídio no valor de 75.000$00 para os grupos com mais de 20 elementos
e 150.000$00 para os grupos com mais de 40 ou mais elementos. (a) Flora Passos Silva." A
Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artº 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,
Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Neiva de Sá e Branco Morais. ! * "
%

(

Pela Vereadora Flora Passos

Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: “PROPOSTA – ANIMAÇÃO
DESPORTIVA COMPETITIVA - OUTONO/INVERNO - Reconhecendo a dinâmica dos Clubes
e Associações do concelho na organização de actividades desportivas competitivas pontuais que,
para além de cumprirem os objectivos intrínsecos de formação sócio-desportiva, de motivação para
a competição saudável e para a promoção de modalidade, em muito contribuem, também, para a
animação desportiva do município e para a sua promoção turístico-desportiva quer a nível nacional
quer a nível internacional, proponho se atribuam os seguintes apoios:
Entidade

Grupo Desportivo 4 Caminhos

Prova

Montante

Campeonato Nac. Orientação – Pinhal Cabedelo – 17 e 18/02/2001 250.000$00
Festival
Patinagem Artística - 27.01.2001
175.000$00
Escola Desportiva de Viana
Assoc. Port. Karaté-Do ShotoKai 4º Estágio de Inverno - 19, 20 e 21/01.2001
175.000$00
Asso. Voleibol Viana do Castelo Torneio de Natal – Mini Volei - 17.12.2000
200.000$00
IV Taça Vianense Futebol Infantil /Natal 2000
500.000$00
Sport Clube Vianense
Taça Vianense de Futebol Infantil/Carnaval 2001
250.000$00
Torneio Distrital de Futebol Veteranos – 4/Nov. a 6/Junho
300.000$00
Neves Futebol Clube
Taça BTT Vila Franca em Flor - 17-18 de Fevereiro
50.000$00
Junta de Freguesia Vila Franca

TOTAL ................................................................................... 1.900.000$00

Da mesma forma e no âmbito dos intercâmbios que a Câmara Municipal mantém com cidades
geminadas propõe-se seja atribuída à Escola Desportiva de Viana um apoio no valor de
150.000$00, para ajudar a custear as despesas de deslocação de uma equipa de natação deste Clube
a Hendaye, para participar nos Encontros Internacionais de Hendaye, nos dias 16, 17 e 18 de

Fevereiro. (a) Flora Passos Silva." A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea
b) do n.º 4 do artº 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, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Neiva de Sá e
Branco Morais. ! 5 "
#

#
"

! /

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta

que seguidamente se transcreve: “PROPOSTA – As Câmaras Municipais tinham até à publicação
da nova lei de competências e atribuições das autarquias, competência específica no que concerne à
atribuição de verbas às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Estabelecimentos de Educação PréEscolar para Higiene e Expediente. Com a nova Lei 159/99, de 14 de Setembro, e 169/99 de 18 de
Setembro, a atribuição das verbas de Expediente e Higiene aos estabelecimentos de Educação PréEscolar e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, foi cometida às Juntas de Freguesia (alínea e) do
nº 6, do artigo 34º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro). Em reunião havida, no ano findo, com as
Juntas de Freguesia foi dado conhecimento do novo quadro de atribuições e informado que no ano
lectivo 2000/2001, estas suportariam as verbas relativas a Higiene e assumindo, ainda, neste ano
lectivo a Câmara Municipal as verbas relativas a Expediente: Assim e de acordo com o quadro de
competências e atribuições dos Municípios e com a recomendação do Conselho Consultivo da
Acção Social Escolar, ratificada na Reunião Camarária de 23 de Maio de 2000, propõe-se:- Seja
atribuída às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e estabelecimentos de Educação Pré-Escolar,
uma dotação de 6.500$00, por turma/sala para expediente; Seja atribuída uma dotação de
11.000$00/sala, para as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, para apoio a projectos curriculares;
Seja considerada uma dotação de 50.000$00/sala dos Jardins de Infância para fazer face as
despesas de consumo corrente de material de desgaste, material didáctico, jogos etc.

MAPA PARA O EXPEDIENTE E ACTIVIDADES COMPLEMENTARES

ANO LECTIVO 2000-2001
FREGUESIA
Afife
Alvarães
Alvarães
Amonde
Areosa
Barroselas
Cardielos
Carreço
Carvoeiro
Cast.Neiva
Cast.Neiva
Chafé
Chafé
Darque
Darque
Darque
Deão
Deocriste
F. Soutelo
S.LeocádG.L
S.Maria G.L.
Lanheses
Mazarefes
Meixedo
Montaria
Moreira G.L.
Mujães
Mujães
Neiva
Nogueira
Outeiro
Perre
Perre
Portela Suzã
Portuzelo
Portuzelo
Serreleis
Subportela
Torre
Viana
Viana

NÚCLEO
Breia Cima
Costeira
Igreja
Casal
Meio
Barroselas
Igreja
Montedor
Carvalhos
E.B.I.
F. Mar nº3
Amorosa
Chafé
Sª.Oliveiras. 1
Areia nº 2
Cais Novo 3
Laboreira
Outeiro
Ribeiro
C.Vinha 1
Gândara
Casal Maior
Monte
Balteiro
Espantar
Moreira
Mâmua
Paço
Santana
Igreja
Alem-do-Rio
Portelas
S. Gil
Outeiro
F.Grossa
Samonde
Moreno
Cortegaça
Igreja
Carmo nº 1
Avenida nº 2

EXPEDIENTE
Nº
3
3
4
1
5
8
3
2
3
6
3
1
5
8
8
4
2
2
1
3
2
3
3
1
1
2
2
2
3
3
2
5
2
2
6
2
3
3
1
17
8

6.500,00
19.500,00
19.500,00
26.000,00
6.500,00
32.500,00
52.000,00
19.500,00
13.000,00
19.500,00
39.000,00
19.500,00
6.500,00
32.500,00
52.000,00
52.000,00
26.000,00
13.000,00
13.000,00
6.500,00
19.500,00
13.000,00
19.500,00
19.500,00
6.500,00
6.500,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
19.500,00
19.500,00
13.000,00
32.500,00
13.000,00
13.000,00
39.000,00
13.000,00
19.500,00
19.500,00
6.500,00
110.500,00
52.000,00

ACTV.COMPLEMENTARES
TURMAS
ENSINO ESPECIAL
Nº
11.000,00 Nº
27.000,00
3
33.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
4
44.000,00
0,00
1
11.000,00
0,00
5
55.000,00
0,00
8
88.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
6
66.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
1
11.000,00
0,00
5
55.000,00
0,00
8
88.000,00
0,00
8
88.000,00
0,00
4
44.000,00 1
27.000,00
2
22.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
1
11.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
1
11.000,00
0,00
1
11.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
5
55.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
6
66.000,00
0,00
2
22.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
3
33.000,00
0,00
1
11.000,00
0,00
17
187.000,00 1
27.000,00
8
88.000,00 1
27.000,00

TOTAL
52.500,00
52.500,00
70.000,00
17.500,00
87.500,00
140.000,00
52.500,00
35.000,00
52.500,00
105.000,00
52.500,00
17.500,00
87.500,00
140.000,00
140.000,00
97.000,00
35.000,00
35.000,00
17.500,00
52.500,00
35.000,00
52.500,00
52.500,00
17.500,00
17.500,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
52.500,00
52.500,00
35.000,00
87.500,00
35.000,00
35.000,00
105.000,00
35.000,00
52.500,00
52.500,00
17.500,00
324.500,00
167.000,00

Viana
Viana
Viana
Viana
Viana
Vila Franca
Vila Fria
Vila Mou
Vila N.Anha
Vila Punhe
V. Murteda
TOTAL

Mons nº 3
Abelh. nº 4
Meadela nº 5
Portuz nº 6
Calvário nº 7
Calvário
Vila Fria
Outeiro
Anha
Vila de Punhe
Paço

9
4
10
2
3
4
3
2
5
7
1
198

58.500,00 9
26.000,00 4
65.000,00 10
13.000,00 2
19.500,00 3
26.000,00 4
19.500,00 3
13.000,00 2
32.500,00 5
45.500,00 7
6.500,00 1
1.287.000,00 198

99.000,00
44.000,00
110.000,00
22.000,00
33.000,00
44.000,00
33.000,00
22.000,00
55.000,00
77.000,00
11.000,00
2.178.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00

3

157.500,00
70.000,00
175.000,00
35.000,00
52.500,00
70.000,00
52.500,00
35.000,00
87.500,00
122.500,00
17.500,00
3.546.000,00

MAPA PARA O EXPEDIENTE E ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
JARDINS – ANO LECTIVO 2000/2001
APOIOS
FREGUESIA

NÚCLEO

EXPEDIENTE

ACTIV.PEDAGÓGICAS.

Nº

6.500,00

Nº

50.000,00

TOTAL

Areosa

Meio

2

13.000,00

2

100.000,00

113.000,00

Carreço

Montedor

2

13.000,00

2

100.000,00

113.000,00

Cardielos

Outeiro

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Carvoeiro

Carvalhos

2

13.000,00

2

100.000,00

113.000,00

Cast. Neiva

Sendim Baixo

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Darque

Sª. Oliv.

4

26.000,00

4

200.000,00

226.000,00

Deão

Laboreira

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Deocriste

Outeiro

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

F. Soutelo

F. Soutelo

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

St Leocádia

St. Leocádia

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Lanheses

Granja

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Lanheses

Casal Maior

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Mazarefes

Ferrais

2

13.000,00

2

100.000,00

113.000,00

Meixedo

Balteiro

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Montaria

Espantar

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Moreira G.L.

Moreira

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Mujães

Paço

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Nogueira

Igreja

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Outeiro

Igreja

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Portela Suzã

Outeiro

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Stª.Maria G.L.

Gandra

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Serreleis

Moreno

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Subportela

Cortegaça

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Torre

Igreja

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

Viana

Abelheira

3

19.500,00

3

150.000,00

169.500,00

Viana

Monserate

4

26.000,00

4

200.000,00

226.000,00

Viana

Meadela nº 5

2

13.000,00

2

100.000,00

113.000,00

Viana

Calvário nº 7

2

13.000,00

2

100.000,00

113.000,00

Vila Franca

Calvário

2

13.000,00

2

100.000,00

113.000,00

Vila Fria

Vila Fria

1

6.500,00

1

50.000,00

56.500,00

V N. Anha

Anha

2

13.000,00

2

100.000,00

113.000,00

47

305.500,00

47

2.350.000,00

2.655.500,00

TOTAL

(a) Flora Passos Silva." A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 1

do artº 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, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Neiva de Sá e Branco
Morais. !
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Pela

Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:
“PROPOSTA – CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DE MOREIRA DE GERAZ DO LIMA PARA A ESCOLA E JARDIM DE INFÂNCIA –
APOIO - A Câmara Municipal de Viana do Castelo tem em curso o processo de
remodelação/ampliação da Escola/Jardim de Infância de Passagem – Moreira de Geraz do Lima.
Para o efeito tornou-se necessário proceder à transferência provisória daqueles estabelecimentos
de educação para as instalações cedidas pelo Centro Paroquial. Tendo presente que a locação de
tais instalações representam, por si só, um encargo para aquela instituição, além de pressupor

natural degradação das mesmas, torna-se necessário providenciar mecanismos de compensação.
Assim, proponho:- Seja considerado um apoio anual de 250.000$00 ao Centro Paroquial de
Moreira de Geraz do Lima, como compensação pela cedência das instalações; Seja considerada
uma dotação de 1.500.000$00 para providenciar a reposição dos mesmos no estado inicial, após a
saída das mesmas da Escola e Jardim de Infância; Que o presente apoio se reporte com início ao
ano 2000. (a) Flora Passos Silva.". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea
b) do n.º 4 do artº 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, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro,
Neiva de Sá e Branco Morais. !

"

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve: “PROPOSTA – PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM DIVERSAS
ENTIDADES - A Câmara Municipal tem vindo a desenvolver com as Associações mais
representativas do concelho nas áreas do desporto, da cultura e da integração sócio-educativa, um
conjunto de protocolos que se têm revelado de grande utilidade para a sua estabilidade e
consequente motivação para o aprofundamento dos seus objectivos de crescimento de actividades
e sócios bem como de investimento na formação técnica dos quadros e responsabilização na
qualificação dos equipamentos. Assim:- 1. Na área desportiva e considerando que a Associação
Desportiva de Barroselas, a Associação Desportiva Darquense e o Stª Luzia Futebol Clube têm
desenvolvido a nível da comunidade local, uma intensa actividade desportiva centrada
essencialmente nos escalões de formação, assegurando os dois primeiros custos significativos na
conservação e manutenção das instalações e assumindo todos os encargos decorrentes da sua
gestão corrente, proponho a celebração de Protocolos de Colaboração Desportiva com:Associação Desportiva de Barroselas – 1.200.000$00, por época desportiva; Associação

Desportiva Darquense – 1.200.000$00, por época desportiva; Stª Luzia Futebol Clube –
750.000$00, por época desportiva. Que os Protocolos a celebrar em relação à presente época
desportiva tenham efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2001 e termo a 31 de Julho de 2001. Que à
semelhança dos protocolos já celebrados o pagamento seja efectuado em tranches mensais. 2. Na
área sócio-educativa e considerando o significativo crescimento e especialização dos serviços que
a A.C.E.P. desenvolve nas áreas da Biblioteca Infanto-Juvenil, da Experimentação das Ciências e
do centro de Recursos Educativos em cooperação com as escolas e jardins do concelho, propõese a celebração do protocolo que se anexa e que representa um subsídio de 2.400 c./ano. 3. Na
área cultural, entre outros, a Câmara Municipal celebrou com o Centro Cultural do Alto Minho
um protocolo de cooperação no valor de 1.800 contos/ano e que vigora desde 1996. Tendo o
C.C.A.M. sido forçado a mudar de instalações da Rua Manuel Espregueira, 309, para a Rua do
Vilarinho, 6/8, por as primeiras já não oferecerem condições de segurança e de funcionalidade
mínima para o desenvolvimento das suas actividades e considerando o aumento dos custos que a
Associação tem dificuldade em suportar sem prejuízo da qualidade dos serviços que presta à
comunidade, proponho uma actualização para 2.000 contos/ano, em regime de duodécimos,
mantendo-se todas as cláusulas do referido protocolo, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2001.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
A Associação de Cultura e Educação Popular da Meadela, desenvolve desde a sua fundação, em
06.05.78, uma intensa actividade de caracter 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 com incidência nas
da Biblioteca Infanto-Juvenil, Ludoteca, Centro de Experimentação das Ciências e Centro de

Recursos Educativos, bem como na cooperação alargada com os Jardins e Escolas do concelho,
propõe-se seja celebrado o protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Viana do
Castelo, representada pelo seu Presidente, Defensor Oliveira Moura e a Associação Cultural e
Educação Popular da Meadela, representada pelo Presidente da Direcção, Luís Delgado, que se
rege pelas clausulas seguintes:

1ª CLAUSULA
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 Ensino Básico, do concelho de Viana do Castelo, sob a forma de
visitas orientadas, com enquadramento pedagógico, no ano lectivo 2000/2001 bem como, ao
transporte de 50 desses grupos. A calendarização das actividades previstas nesta clausula, será feita
directamente pelos estabelecimentos de educação, junto da ACEP, sendo a programação dos
transportes feita na Câmara Municipal com antecedência mínima de 15 dias.

2ª CLÁUSULA
A ACEP obriga-se a organizar no âmbito do seu projecto 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.

3ª CLÁUSULA
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, todo o material que constitui o acervo do seu Centro de
Recursos – (por razões de controlo poderá a ACEP considerar a existência de um depósito/garantia
pelo material requisitado).

4ª CLÁUSULA

A ACEP, obriga-se a facultar, para a realização de iniciativas de caracter educativo/formativo, as
suas instalações nomeadamente, auditório, sala de informática, num total máximo de 20 dias/ano,
devendo a calendarização de tais ocupações ser feita com a devida antecedência.

5ª CLÁUSULA
Como contrapartida pela colaboração referida em 1,2,3, e 4, a Câmara Municipal obriga-se a
atribuir a ACEP um subsídio mensal de 200 contos.

6ª CLÁUSULA
O Presente protocolo tem a duração decorrente de um ano lectivo/12 meses, com renovação
automática desde que não denunciada, sob a forma escrita, por nenhumas das partes com uma
antecedência mínima de 30 dias.

7ª CLÁUSULA
O presente protocolo entra em vigor em 01.01.2001.
(a) Flora Passos Silva." A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4
do artº 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, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Neiva de Sá e Branco
Morais. !

"

Foi

presente um requerimento da Sociedade de Tiro de Viana do Castelo, registado na Secção de
Expediente Geral, em 12 de Fevereiro corrente, sob o número 2054, pelo qual é solicitada a
cedência da antiga carreira de tiro situada no Campo da Agonia. A Câmara Municipal deliberou
conceder poderes ao seu Presidente para outorgar protocolo que tenha por objecto a concessão do
direito de utilização da antiga carreira de tiro, a qual deverá ser feita a título precário,
gratuitamente, e com a possibilidade de a Câmara rescindir o respectivo acordo quando nisso
tiver interesse e sem direito a qualquer indemnização. Esta deliberação foi tomada por

unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva,
Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Neiva de Sá e Branco Morais.
!
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Pelo Vereador José Maria Costa foi

&

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – SUBSIDIOS PARA AS
JUNTAS DE FREGUESIA – De acordo com o Plano de Actividades e acompanhando o
desenvolvimento de iniciativas de qualificação dos centros cívicos, melhoria da rede viária e
outras acções, propõe-se a atribuição dos seguintes subsídios às Freguesias:
FREGUESIA

MONTANTE (contos)

IDENTIFICAÇÃO TRABALHOS

Nogueira
1.000
Projecto sede junta e centro social
Vila Mou
2.500
CM 1883 – Reparação Estragos intempéries
Vila de Punhe
3.500
Viação rural
Outeiro
3.500
Viação rural
Barroselas
3.000
Aquisição tractor
Moreira Geraz Lima
2.500
Acessórios tractor
Carreço
2.500
Avenida Paçô
Mujães
3.000
Pavimentação Rua Casqueira
Torre
2.500
Viação rural
Total
24.000
(a) José Maria Costa" A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do
artº 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Flora
Passos Silva, Manuel Ribeiro, Paulo Lains, José Maria Costa e José Meleiro e a abstenção dos
Vereadores Branco Morais e Neiva de Sá pelos motivos invocados a propósito de idêntica
deliberação tomada na reunião realizada em 7 de Novembro do ano findo. ! . "
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Pelo

Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:
“PROPOSTA – ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE LIMPEZA COM A JUNTA DE
FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - Propõe-se o aditamento ao protocolo de cooperação

entre a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, para a
realização de acções nos domínios da limpeza de via, conservação e manutenção de espaços verdes.
Freguesia
Santa Maria Maior

Área Acção

Montante

Da Avenida Capitão Gaspar de Castro a Santa Luzia

1.200

Pagamento
Duodécimos

Este aditamento passa a vigorar a partir de 01 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2001. (a) José
Maria Costa." A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do artº 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,
Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, Neiva de Sá e Branco Morais.
-

Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Neiva

de Sá. ! 1 "
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Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:
“PROPOSTA –

PROTOCOLO
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E O GABINETE SOCIAL
DE ATENDIMENTO À FAMILIA
O GAF abriu no corrente mês de Janeiro uma Ludoteca para crianças dos 3 aos 16 anos,
provenientes de famílias carenciadas.
No âmbito do programa “Ser Criança” que prevê apenas o financiamento de 80% do total dos
custos, os parceiros e entidade promotora garantem os restantes 20%.
Propõe-se que a Câmara Municipal de Viana do Castelo, como parceiro deste projecto de relevante
interesse social colabore com um subsídio mensal de 66.000$00 para apoiar as actividades
integradas no âmbito do Programa “Ser Criança”.
(a) José Maria Costa." A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 4 do
artº 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, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro e Branco Morais. ! 3 "

PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DE
OBRAS N.º 8/A4/2000:- Presente o processo indicado em título, em que é requerente Maria de
Lurdes da Silva Ribeiro Gonçalves, relativo a um prédio, sito na Rua de Olivença, n.º 18, desta
cidade de Viana do Castelo, de que é proprietário José Dias Reis Pereira, residente na Urbanização
Abelheira, Rua B-71, bloco 17 5º Esq, desta cidade de Viana do Castelo. Pelo respectivo auto de
vistoria verifica-se que os peritos constataram que o prédio em causa necessita das seguintes obras:Reparação geral das canalizações de abastecimento de água e esgotos de todo o imóvel. Reparação
e pintura de tectos e paredes afectados pelas infiltrações de humidade. Reformulação da rede
eléctrica do fogo. A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea c) do número 5, do artigo
64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, deliberou mandar notificar a proprietária do prédio em
causa para a execução das indicadas obras e de que as mesmas devem ser iniciadas dentro de trinta
dias após a data da notificação, e concluídas no prazo de trinta dias, sob pena de, se não cumprir,
lhe ser instaurado processo de contra-ordenação social, incorrendo na coima de 5.000$00 a
500.000$00, de acordo com o disposto nos artigos 161º e 162º do Regulamento Geral das
Edificações Urbanas. Mais foi deliberado, no caso de não serem executadas as obras no prazo
estabelecido, autorizar o inquilino a executar as mesmas, sendo ressarcido destas despesas através
da dedução de 70% do valor da renda, de acordo com o artigo 16º do RAU, aprovado pelo DecretoLei n.º 321-B/90 de 15 de Outubro, e em função de orçamento a elaborar pelo Departamento de
Obras da Câmara Municipal. Por último, foi ainda deliberado notificar o senhorio que, nos termos
dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei
número 442/91, de 15 de Novembro), dispõe do prazo de dez dias úteis, a contar da data da
notificação, para se pronunciar sobre o conteúdo da presente deliberação, à qual na falta daquele

será dada execução. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente
da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains,
José Meleiro e Branco Morais. PROCESSOS DE DETERMINAÇÃO DE OBRAS N.ºS

17/A4/99 E 2/A5/2000:- Presente os processos indicados em título, em que é requerente Júlia da
Conceição Rodrigues Martins, relativo a um prédio, sito na Rua do Penedo, nº 52, da freguesia de
Monserrate, desta cidade de Viana do Castelo, de que é proprietária Andreia Centner Pereira de
Castro Oliveira Barreto, residente na Avenida Camões, nº 35, 2º andar desta cidade de Viana do
Castelo. Pelo respectivo auto de vistoria verifica-se que os peritos constataram que o prédio em
causa oferece perigo para a saúde dos moradores dadas as infiltrações de humidade e as deficientes
condições de habitabilidade e salubridade, necessitando das seguintes obras:- Reparação geral da
cobertura incluindo a substituição dos elementos que se encontrem degradados. Reparação e
pintura de tectos e paredes afectados pelas infiltrações de humidade. Reparação da chaminé.
Dotação da instalação sanitária com as peças necessárias para o mínimo de condições de
habitabilidade e higiene. Ligação da rede de saneamento ao colector público. A Câmara Municipal,
ao abrigo do disposto na alínea c) do número 5, do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
deliberou mandar notificar o proprietário do prédio em causa para a execução das indicadas obras e
de que as mesmas devem ser iniciadas dentro de trinta dias após a data da notificação, e concluídas
no prazo de noventa, sob pena de, se não cumprir, lhe ser instaurado processo de contra-ordenação
social, incorrendo na coima de 5.000$00 a 500.000$00, de acordo com o disposto nos artigos 161º
e 162º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Mais foi deliberado, no caso de não serem
executadas as obras no prazo estabelecido, autorizar o inquilino a executar as mesmas, sendo
ressarcido destas despesas através da dedução de 70% do valor da renda, de acordo com o artigo
16º do RAU, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90 de 15 de Outubro, e em função de orçamento
a elaborar pelo Departamento de Obras da Câmara Municipal. Por último, foi ainda deliberado

notificar o senhorio que, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento
Administrativo, dispõe do prazo de dez dias úteis, a contar da data da notificação, para se
pronunciar sobre o conteúdo da presente deliberação, à qual na falta daquele será dada execução.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro e
Branco Morais. ! 4 "

A Câmara Municipal deliberou

0

introduzir as seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor:- REFORÇOS E
INSCRIÇÕES:-

CLASSIFICAÇÃO

ORGÂNICA:

01

-

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL:

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 03.05 – Consumos de Secretaria – 1.000.000$00; 09.06.13 – Outros
– 1.000.000$00; 10.02.02.04 – VALIMA - Ass. Mun. Vale do Lima – 10.000.000$00;
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA 02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA: 01.03.02 – Encargos com a Saúde – 5.000.000$00; 02.01.03 – Outros – 100.000$00;
03.05 – Consumos de Secretaria – 5.000.000$00; 09.06.07 – Informática – 20.000.000$00;
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:
03.06 – Outros – 1.000.000$00; 09.04.01.01 – Passagens de Nível e Desniveladas –
30.000.000$00; 09.04.06 – Captação, Tratamento e Distribuição Agua - 10.000.000$00; 09.04.08
– Sinalização e trânsito – 1.000.000$00; 09.06.08 – Oficinas – 1.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA: 04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 03.05
– Consumos de Secretaria – 5.000.000$00; 03.06 – Outros – 5.000.000$00; 04.02 – Locação de
Bens – 30.000.000$00; 04.09.07 – Outras Aquisições – 3.000.000$00; 09.06.08 – Oficinas –
2.000.000$00;

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 05 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO:

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 03.05 – Consumos de Secretaria – 1.000.000$00; 04.05 – Estudos e
Consultadoria – 2.000.000$00; 09.06.13 – Outros – 100.000$00; CONTRAPARTIDAS ANULAÇÕES (TOTAIS E PARCIAIS) E OUTRAS: CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 01 -

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 04.06 – Representação Municipal –
1.000.000$00; 04.09.04 – Seguro Mat. Transporte e Maquinaria – 500.000$00; CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA: 02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:
02.02 – Material honorifico e de Representação – 100.000$00; 04.09.07 – Outras Aquisições –
2.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS: CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA:- 04.02 – Locação de Bens – 1.000.000$00; 04.09.04 – Seguro Mat. Transporte e
Maquinaria – 3.000.000$00; 09.02.01 – Construção – 20.000.000$00; 09.03.01.10 – Outros –
20.000.000$00; 09.03.02.02– Piscina Municipal – 20.000.000$00; 09.03.02.03 – Pavilhões
Gimnodesportivos Municipais – 10.000.000$00; 09.03.02.06 – Outros - 5.100.000$00;
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 04 – DEPARTAMENTO

DE

DESENVOLVIMENTO: CLASSIFICAÇÃO

ECONÓMICA: - 04.09.02 – Animação Cultural – 30.000.000$00; 05.01.03.02.07 – Outras
Transferências – 10.000.000$00; 05.03.02.01.02 – Para fins de Cultural – 10.500.000$00. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos
Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro e a
abstenção do Vereador Branco Morais, pelos motivos que invocou a propósito de idêntica
deliberação tomada na reunião realizada em 1 de Fevereiro do ano findo. ! * "
+

%
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Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentado a proposta de aprovação dos

Estatutos que seguidamente se transcreve:- “

“ASSOCIAÇÃO DOS BORDADOS DE VIANA DO CASTELO

ESTATUTOS
DESIGNAÇÃO, OBJECTO, ÂMBITO E ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 1º
DESIGNAÇÃO

A Associação dos Bordados de Viana do Castelo é uma associação sem fins lucrativos, que durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2º
SEDE
A Associação dos Bordados de Viana do Castelo tem a sua sede na Região do Turismo do Alto
Minho, no Campo do Castelo, em Viana do Castelo, sendo o seu âmbito geográfico o Distrito de
Viana do Castelo.

ARTIGO 3º
OBJECTO
A Associação tem por objectivo defender e proteger os bordados e artigos regionais.

ARTIGO 4º
ATRIBUIÇÕES
No cumprimento dos objectivos traçados no artigo anterior, compete especialmente á Associação:
a) A representatividade do conjunto dos sócios, que podem ser artesãos, empresas ligadas ao sector

dos bordados, bem como Associações e outras Entidades, junto das entidades públicas ou
organizações profissionais.
b) Colaborar com os organismos oficiais e outras entidades para a solução dos problemas

económicos, sociais e fiscais do sector.
c) Editar um órgão informativo periódico que sirva de elo de ligação entre todos os associados.
d) Estabelecer relações com organismos congéneres nacionais e internacionais, disponibilizando-se

a estar presentes nas Feiras e promoções Nacionais ou Estrangeiras do interesse da Associação.
e) Promover uma solidariedade activa entre todos os associados como meio para a concretização

dos presentes objectivos.

ARTIGO 5º

ÓRGÃOS

1. São órgãos da ABVC:
1.1 A Assembleia Geral;
1.2 A Direcção
1.3 O Conselho Fiscal
2. Poderão ser constituídos outros órgãos executivos auxiliares, denominados comissões, para, na
dependência da Direcção, executarem tarefas específicas.
3. Das reuniões dos órgãos referidos no número um serão lavradas actas.

ARTIGO 6º
COMPOSIÇÃO, FUNCIONAMENTO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
1. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da ABVC e é constituído por todos os associados
no pleno gozo dos seus direitos, sendo a sua mesa formada por um Presidente, um Primeiro
Secretário e um Segundo Secretário.

2. A Direcção é o órgão executivo da ABVC e será composto por um Presidente, quatro VicePresidentes sendo um deles Tesoureiro.
§ Único:- A Associação obriga-se com a assinatura de dois membros da Direcção, sendo uma
obrigatoriamente do Vice Presidente Tesoureiro.

3. O Conselho Fiscal compor-se-á de três membros que não poderão desempenhar quaisquer
outras funções ou cargos na Associação, sendo um o Presidente e os restantes Vogais.

ARTIGO 7º
PATRIMÓNIO
São receitas da ABVC:
a)As quotas mensais dos associados;
b)As atribuições patrimoniais dos associados ou terceiros

c)Os produtos de iniciativas promovidas pela ABVC para obtenção de fundos destinados à
prossecução dos seus fins.

ARTIGO 8º
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS ASSOCIADOS, SUA ADMISSÃO, SAIDA E EXCLUSÃO
1. As condições de admissão saída e exclusão dos associados, bem como os seus direitos e
obrigações, serão fixados em regulamento interno.

2. Serão considerados sócios fundadores – denominação meramente honorífica – os
intervenientes da escritura de constituição da ABVC e, bem assim, quantos têm participação na
constituição da comissão instaladora.

3. Poderão ser admitidos associados beneméritos, por proposta.
ARTIGO 9º
EXECUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E SUA DISCIPLINA
1. Os preceitos estatutários, com vista a disciplinar a sua aplicação e sistematizar a gestão e
funcionamento da ABVC, serão completados, desenvolvidos e esclarecidos através de um
regulamento geral interno a sancionar pela Assembleia Geral.

2. O omisso nestes estatutos ou nos regulamentos internos será resolvido pela Assembleia Geral
ou pelo dispositivo na legislação geral vigente.”
A Câmara Municipal deliberou, aprovar o texto dos Estatutos da futura Associação e em
consequência disto, solicitar ao abrigo da alínea m) do número 2 do artigo 53º, conjugado com a
alínea a) do nº 6 do artigo 64º, ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, autorização á
Assembleia Municipal para integrar a dita Associação. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva,
Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro, e Branco Morais. ! 5 "

Pelo Vereador José Maria Costa foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: “PROPOSTA –

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE A
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E AS
JUNTAS DE FREGUESIA
A Câmara municipal de Viana do Castelo, vem propor a renovação dos protocolos de limpeza
das vias municipais, limpeza de bermas, valetas e aquedutos.
Esta descentralização de competências e de meios financeiros para as Juntas de Freguesia, insere-se
numa política que a Câmara Municipal vem desenvolvendo nos últimos anos.
Assim, propõe-se a renovação/celebração dos protocolos (anexo) de acordo com a Plano de
Actividades, no montante global de 35.050 contos, de acordo com o mapa anexo (pág. 43 de Plano
de Actividades).

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
COM A JUNTA DE FREGUESIA DE
É celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Junta de
Freguesia de Vilar de Murteda com o objectivo da realização da limpeza de bermas, valetas e
aquedutos das vias municipais.
I – COMPETE Á JUNTA DE FREGUESIA

1. Limpar as bermas e valetas, retirando toda a vegetação, terras e outros materiais depositados;
2. Desobstruir todos os aquedutos, caixas e sargetas e outros elementos de drenagem que existam;
3. Remover os produtos resultantes daquelas acções e depositá-los em lugar adequado;
4. Enviar trimestralmente à Câmara Municipal a relação dos caminhos limpos e o respectivo
pedido de pagamento.
II – COMPETE Á CÂMARA MUNICIPAL

1. Efectuar o pagamento à Junta de Freguesia, em quatro quantias iguais, todos os três meses,
mediante a realização de autos de medição, a efectuar pela Divisão de Vias e Transportes,
segundo o estabelecido na rubrica especifica do Plano de Actividades de 2001;

2. Fiscalizar a execução da limpeza das vias municipais;
3. Promover a conservação dos pavimentos destas vias e melhorar a sua qualidade gradualmente.
FREGUESIA

Afife
Alvarães
Amonde
Barroselas
Cardielos
Carreço
Carvoeiro
Castelo de Neiva
Chafé
Deão
Deocriste
Freixieiro de Soutelo
G. L. Stª Leocádia
G. L. Stª Maria
G. L. Moreira
Lanheses
Mazarefes
Meixedo
Montaria
Mujães
Neiva
Nogueira
Outeiro
Perre
Portela Suzã
Portuzelo
Serreleis
Subportela
Torre
Areosa
Darque
Meadela
Vila Franca
Vila Fria
Vila Mou
Vila Nova de Anha

LIMPEZA VIAS
1.000.000$00
1.000.000$00
850.000$00
1.000.000$00
850.000$00
1.000.000$00
1.000.000$00
1.000.000$00
1.000.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
1.000.000$00
850.000$00
1.000.000$00
1.000.000$00
1.000.000$00
850.000$00
1.000.000$00
1.200.000$00
850.000$00
1.000.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
850.000$00
1.000.000$00
1.000.000$00
850.000$00
1.000.000$00

Vila de Punhe
850.000$00
Vilar de Murteda
850.000$00
Total
35.050.000$
(a) José Maria Costa." A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6
do artº 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, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro e Branco Morais. !
#
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Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve: “PROPOSTA – De acordo com a apreciação técnica da Divisão de
Gestão Urbanística, o conjunto habitacional de S. Romão de Neiva, está em condições de ser
aprovado. Assim, propõe-se a aprovação deste empreendimento de Habitação Social e o
lançamento da abertura do Concurso Público para a sua execução. Este empreendimento
habitacional está integrado no Programa de Habitação Social do concelho de Viana do Castelo, que
tem financiamento aprovado pela Secretaria de Estado da Habitação, através do I.N.H. (a) José
Maria Costa." A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto da respectiva obra bem como
lançar concurso público para a sua adjudicação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro,
José Maria Costa, Paulo Lains, José Meleiro e Branco Morais. !
0
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No

seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua reunião de 14 de Agosto de
2000, foi solicitado á Direcção Geral de Comércio e da Concorrência a emissão de um parecer
relativo á admissibilidade a este concurso do Lar de Santa Teresa, em face da sua natureza de
Instituição Particular de Solidariedade Social, tendo esta Direcção Geral transmitido o parecer que
seguidamente se transcrever:- “A Câmara Municipal de Viana do Castelo, nos termos do Decreto-

Lei nº 197/99, de 8 de Junho, que aprovou o Regime Jurídico das Despesas Públicas está obrigada,
no âmbito do artigo 2º, por todo o conteúdo do diploma. O Lar de Santa Teresa, enquanto
Instituição Particular de Solidariedade Social, fica abrangida pelo artigo 3º do mesmo diploma, mas
apenas fica sujeita a este Regime Jurídico no que respeita aos preceitos do capítulo XIII, que são as
disposições especiais de natureza comunitária. A IPSS está obrigada ao cumprimento do seu
objecto estatutário, que deve ser prosseguido como actividade principal e sem fins lucrativos. No
ordenamento jurídico, e nos termos do Decreto Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro que aprovou o
estatuto das Instituições Privadas de Solidariedade Social, parece que nada impede que uma IPSS
prossiga de modo secundário outras actividades, o que de resto também não contraria os estatutos.
O que parece impor-se já é que se for obtido lucro, ele seja aplicado no prosseguimento da
actividade principal que é objecto do estatuto. Todavia, se a IPPS actuar no domínio de actividades
lucrativas exercidas deve apresentar-se despojada dos seus direitos e regalias e no mesmo plano dos
demais agentes económicos. Também, em geral, diremos que seria admissível o Lar de Santa
Teresa apresentar-se ao concurso para o qual foi convidada pela CMVC ao abrigo da Portaria nº
1109/99, de 27 de Dezembro, enquanto entidade promotora de projectos de interesse social, no
domínio do programa de inserção/emprego, no âmbito do mercado social de emprego. Em
conclusão, entendemos que nas condições anteriormente referenciadas a IPSS não contribuiria para
a formação de distorções da concorrência no mercado.“. A Câmara Municipal deliberou, com
fundamento no transcrito parecer, indeferir a pretensão da reclamante Euromex, de ver revogada a
deliberação camarária tomada na reunião de 15 de Fevereiro do ano findo, pela qual foi admitida ao
concurso a proposta do Lar de Santa Teresa. Mais foi deliberado concordar com a informação
prestada pelo Director de Departamento de Administração Geral e inserta no texto da deliberação
tomada na reunião de 14 de Agosto de 2000, remetendo-se, em consequência, o presente processo à
Comissão de Apreciação de Propostas. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando

presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria
Costa, Paulo Lains, José Meleiro e Branco Morais. !
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Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao

público, não se tendo registado qualquer intervenção. !

"

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 maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José
Meleiro e a abstenção do Vereador Branco Morais. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Câmara, pelas treze horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente
acta.

