- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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 da Vice Presidente Maria Flora Moreira da Silva Passos Silva e
com a presença dos Vereadores Manuel Silva Ribeiro, 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, a Vice Presidente da Câmara declarou aberta a reunião pelas
dez horas, verificando-se a falta do Presidente da Câmara por se encontrar a acompanhar a visita
de sua excelência o Ministro da Ciência e Tecnologia, Professor Doutor Mariano Gago.

O Vereador Manuel Freitas chamou a atenção para a existência de várias passadeiras para peões
que se encontram mal assinaladas ou em locais mal iluminados, dando como exemplos as do
Largo 9 de Abril e a situada em frente á estação de serviço Auto Lima. Referiu-se ainda ao
estacionamento irregular na via de acesso ao parque de estacionamento existente junto ao
complexo turístico da marina, o qual sendo consentido pelo guarda do referido parque não se
justifica, porquanto normalmente existem lugares vagos no mesmo. Aludiu por fim á interrupção
do trânsito na IC1 nos sentido Sul Norte, no troço que atravessa o concelho de Esposende,
solicitando esclarecimentos sobre as diligências feitas pela Câmara Municipal junto das entidades
competentes para resolver tal situação. As estas questões respondeu o Vereador José Maria Costa,

que esclareceu que as condições atmosféricas não tem permitido a renovação da pintura dos
pavimentos, mas que tais trabalhos irão ser executados logo que estas condições melhorem.
Relativamente á reparação da IC1 referiu que foram realizados vários contactos quer com a
Direcção de Estradas de Viana do Castelo, quer mesmo com o Instituto de Estradas de Portugal, no
sentido de pressionar a resolução do problema, tendo obtido a promessa de que seria reaberto o
trânsito no troço interrompido já no próximo dia 26 de Abril, embora em apenas uma das faixas de
rodagem, medida esta que só não foi adoptada antes por se ter aguardado a realização de um
estudo geológico a cargo da Universidade do Minho, que garantisse que não haveria perigo de
novos desprendimentos de terra.

O

Vereador Neiva de Sá solicitou esclarecimentos sobre a oportunidade da realização das obras de
reparação do troço da antiga estrada nacional 13 entre a Areosa e o inicio da variante á nova ponte,
nomeadamente sobre se a obra estará a cargo da Câmara Municipal ou do ICERR. O Vereador
José Maria esclareceu que a obra irá ser realizada directamente pela Câmara Municipal, uma vez
que este troço da estrada é hoje municipal, estando todavia pendente de negociação uma eventual
comparticipação de custos pelo ICERR, prevendo-se o inicio das respectivas obras durante o
próximo mês de Maio.

Pelos Vereadores

do PSD foi apresentada a exposição que seguidamente se transcreve:- “Em 1993 foi licenciada a
construção duma vivenda perto do Caminho Velho de Santa Luzia, junto á Rua dos Sobreiros
(Proc. SPO 518/93), tendo sido destruídos uns metros do referido Caminho. O Sr. Presidente da
Junta de Freguesia de Monserrate contactou o Sr. Vereador Ribeiro, informando este que “o
licenciamento do processo nada tinha a ver com a destruição do caminho”, mais informando que o
respectivo processo se encontrava no gabinete jurídico da Câmara para apreciação. O proprietário
alegou que não se tinha apercebido do caminho, pelo que estava disposto a ceder na troca uma
parcela de terreno um pouco mais abaixo, pretensão indeferida por se tratar dum caminho público

de interesse histórico. Em 10 de Novembro de 1995 foi o construtor notificado que teria que repor
o caminho. Logo no início do nosso mandato alertámos esta Câmara para o facto de nada ter sido
feito para repor a legalidade. Segundo parecer do Sr. Antunes Abreu diz que se tratou duma
usurpação de um caminho de pé posto, de reconhecido interesse histórico, cultural e ambiental. Em
1998 e fruto deste parecer, foi concedido ao titular do referido processo, o prazo de três meses para
a reposição do caminho, precedido da obrigatoriedade de apresentação do respectivo projecto no
prazo de 15 dias. Acontece que decorridos estes anos todos, não só não cumpriu a deliberação
camarária como com a construção dum muro, barrou qualquer tipo de acesso ao referido Caminho.
É inadmissível que um caminho com centenas de anos, património da colectividade, seja destruído
por um particular que ignora por completo todas as notificações desta Edilidade. Secundando as
opiniões da Associação de Defesa do Utente de Santa Luzia e o parecer do Dr. Antunes de Abreu,
os vereadores do PSD interrogam-se pela passividade da Câmara perante tão flagrante atropelo ao
património municipal e perguntam quais as sanções aplicadas ao prevaricador. (a) Branco Morais;
Manuel Freitas; Neiva de Sá.” Em resposta á precedente exposição o Vereador Manuel Ribeiro
esclareceu que tem sido envidados todos os esforços no sentido de encontrar uma solução para a
reposição do antigo caminho de Santa Luzia que foi destruído, o que não se tem mostrado fácil,
desde logo porque o desnível existente entre a cota do caminho e do terreno contíguo supera em
alguns pontos os vinte metros, o que além do grande impacto visual que ocasionará envolverá
custos muito significativos. Mais adiantou que como medida para compelir á reposição do leito do
caminho, promoveu já diligências no sentido de se proceder á interrupção do fornecimento de água
e energia eléctrica á habitação do titular do processo de obras, uma vez que o mesmo não possui
licença de habitabilidade, a qual não lhe será concedida enquanto não estiver resolvida aquela
situação.

Quando os trabalhos iam neste ponto ausentaram-

se os Vereadores Manuel Rodrigues de Freitas, Carlos Fernandes Branco Morais e José Augusto

Neiva de Sá por se registar a falta do Presidente da Câmara.
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 o seguinte assunto:
➫ TOLERÂNCIA DE PONTO NOS DIAS 30 DE ABRIL E 15 DE JUNHO;

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a Vice Presidente da Câmara e os
Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
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 10 de Abril corrente, pelo que
vai ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da respectiva reunião. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis da Vice Presidente da Câmara e dos
Vereadores José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro e a abstenção do Vereador Manuel
Ribeiro pelo facto de não ter estado presente na referida reunião.
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Pelo Vereador José Maria Costa foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – APOIO AO
SEMINÁRIO "SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES” - A Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do IPVC vai organizar um Seminário sobre os Sistemas de
Informação. Atendendo ao interesse desta iniciativa e possibilitando à organização o acesso dos
alunos da Escola de Santa Maria Maior a este evento, propõe-se a atribuição de um subsídio de
65.000$00 para a E.S.T.G. (a) José Maria Costa". 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 presente a Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
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& Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a

proposta que seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – "DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA"
- O Secretariado da Pastoral da Família vai organizar pela primeira vez em Viana do Castelo o
"Dia Diocesano da Família". Atendendo a que esta manifestação vai proporcionar o acesso de
muitos casais do Distrito a Viana do Castelo, e que naturalmente se reveste de interesse para a
cidade, propõe-se a atribuição de um subsídio de 75.000$00 à Diocese de Viana do Castelo. (a)
José Maria Costa". 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 presente a Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel
Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
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Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve: "PROPOSTA – SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES AMBIENTAIS - As Associações de
Defesa do Ambiente, proporcionam à Comunidade em geral uma informação ambiental relevante.
Muitas Associações têm no seu plano de actividades acções e projectos de educação ambiental
com os mais jovens. Assim, propõe-se a atribuição dos seguintes subsídios para apoiar estas
actividades:
PROIDA XXI – Lanheses
250.000$00
A MÓ - Associação do Vale do Lima – Barroselas
100.000$00
CREPÚSCULOS - Associação de Defesa do Ambiente e Património - Barroselas
250.000$00
(a) José Maria Costa". 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 presente a Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel

Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
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Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente se

transcreve:- "PROPOSTA – De acordo com o Plano de Actividades para o ano de 2001, propõese a atribuição dos seguintes subsídios às Juntas de Freguesia de acordo com o seguinte quadro:
FREGUESIA

Deão
Deocriste
Outeiro
Perre
Serreleis
Mujães
Santa Maria Geraz
Meadela
Vila Punhe
Monserrate

IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

MONTANTE

Pavimentação caminho Rocha
Pavimentação caminho Rocha
Pavimentação caminho Costa
Pavimentação caminho Aldeia Nova
Pavimentação Linha do Vale Lima
Arranjo Urbanístico Srª. Neves
Rua da Felgueira
Arranjo Urbanístico Srª. Ajuda
Viação Rural
Arranjo Áreas Verdes

5.000.000$
4.225.000$
3.300.000$
2.175.000$
2.000.000$
4.000.000$
5.000.000$
3.500.000$
3.500.000$
350.000$
TOTAL
33.050.000$
(a) José Maria Costa" A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º
6 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 presente a Vice Presidente da Câmara e os
Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
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Pela Vereadora Flora

Passos Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: "PROPOSTA –
AQUISIÇÃO DO ESPÓLIO DE ABEL VIANA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL - No alfarrabista Supico

e Sousa, ldª, rua do Século, nº 7, 1200-433 Lisboa, encontra-se à venda um importante espólio
constituído pela correspondência trocada entre Abel Viana e José Rosa Araújo, entre os anos 20
e 60 do século passado. Este ilustre vianense (1896-1964), além de pedagogo, jornalista e
etnógrafo, é um arqueólogo de renome nacional e internacional que foi Director do Museu
Regional de Viana do Castelo em 1932 e 1933, tendo-lhe a Câmara Municipal atribuído, a
título póstumo, em 20 de Janeiro de 1996, o título de Cidadão de Honra. Constituindo esta

epistolografia um acervo documental muito importante para o conhecimento da evolução dos
seus trabalhos arqueológicos e etnográficos, proponho se adquira ao alfarrabista Supico e
Sousa, ldaª, este fundo documental constituído por 365 peças (41 cartas e 324 postais), pelo
valor já negociado de 450.000$00 (IVA incluído), para integrar o espólio do Arquivo
Municipal. (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 presente a Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
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Pela Vereadora Flora Passos Silva foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – LETHES –
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TUNAS CIDADE DE VIANA DO CASTELO –
APOIO À ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO - Realizou-se no passado Sábado, dia 20 de
Abril, no Teatro Municipal Sá de Miranda, o 1º Festival de Tunas de Viana do Castelo, sob o
título de LETHES, a que concorreram 4 das mais prestigiadas Tunas das Universidades
Portuguesas e 2 Tunas Galegas (Tuna dos Universitários de Ourense e a Tuna de Veteranos da
Corunha). Tendo o Festival sido organizado pela Hinoportuna, Tuna Académica da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e considerando o
prestígio do espectáculo, que encheu completamente o Sá de Miranda, bem como o contributo
desta academia para a animação cultural da cidade, proponho se atribua à citada Tuna um
subsídio de 150.000$00, destinado a comparticipar os custos de alojamento, som e propaganda.
(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 presente a Vice Presidente da Câmara e os
Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.

.

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – SEMANA ACADÉMICA DE VIANA
DO CASTELO -

Vai a Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão

realizar a XIII Semana Académica do I.P.V.C., de cujo programa constam os tradicionais
Concertos Serenatas, Cortejo Académico, Festival de Tunas, Garraiada e ainda um vasto
programa desportivo. Assim, proponho se apoie o programa da Semana Académica com um
subsídio de 550.000$00 a atribuir à supracitada Associação e se disponibilize o apoio logístico
necessário quer em termos de cedência do Pavilhão da A. I. Minho quer em montagens para o
cortejo e concertos. (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 presente a Vice
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José
Meleiro.
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Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – ENCONTROS DE VIANA – CINEMA E VÍDEO –
PROGRAMA E ORÇAMENTO -

Com a direcção da Ao Norte – Associação de Produção e

Animação Audiovisual e a organização da Câmara Municipal de Viana do Castelo, vão
realizar-se de 7 a 13 de Maio os 1ºs. Encontros de Viana – Cinema e Vídeo. Os Encontros
de Viana – cujo programa se anexa - irão exibir mais de 60 filmes tendo como salas de
exibição: O Teatro Municipal Sá de Miranda, onde decorrerão 6 sessões diárias, o Cinema
Verde Viana, onde decorrerão 2 sessões, de manhã, de cinema infantil dedicado às crianças do

pré-escolar e o Auditório da A.C.E.P., onde decorrerão as sessões de reposição do Ciclo de
Cinema Britânico. Para além destas sessões de cinema em 35 mm, decorrerá no Auditório do
Museu Municipal a única exibição em suporte vídeo de 2 filmes de Pedro Sena Nunes, que
orientará o debate de abordagem ao cinema documental e às questões do audiovisual.
Pretendendo ir além da exibição de cinema de qualidade com os ciclos dos Óscares 2001 e do
Cinema Fantástico, organizaram-se para o público juvenil o ciclo “Intolerâncias” e o Ciclo
do Cinema Britânico, visando a formação dos jovens para a cidadania e os valores humanistas
da tolerância e da solidariedade bem como o gosto pelo cinema europeu. Por outro lado,
pretendeu-se criar um espaço de reflexão e contacto com as novas tecnologias da imagem e do
vídeo, organizando 3 workshops que têm por objectivo dar o primeiro passo no sentido da
formação de criadores e técnicos audiovisuais, com vista à criação de uma oficina de vídeo
que, oportunamente, a Câmara Municipal protocolará com a Ao Norte. Do programa constam,
ainda, e na perspectiva pedagógica de sensibilização para os novos talentos das curtas
metragens, o Ciclo Gerações Curtas, que permite a itinerância de 15 das mais representativas
curtas metragens nacionais dos últimos 10 anos. Completam o programa uma Feira do Livro
dedicada integralmente à 7ª Arte e que decorrerá no Foyer do Teatro e duas exposições: a
exposição retrospectiva do Filmógrafo/Abi Feijó, dedicada aos bastidores dos filmes de
animação e que estará exposta no Salão Nobre do Teatro; a mítica exposição “The Misfits”
constituída pelas fotos realizadas em exclusivo pela agência americana Magnum Photos,
durante a rodagem do filme de John Huston “Os Inadaptados” filme grande da cinematografia
americana que foi também a despedida dos ecrãs dos 3 mais emblemáticos ícones do cinema –
Marylin Monroe, Clark Gable e Montgoney Cliff. Em suma, os Encontros de Viana –
Cinema e Vídeo exibirão 30 longas e 22 curtas metragens e 2 documentários em suporte vídeo,
desenvolvendo, paralelamente, 3 workshops, 2 concursos de expressão plástica para a infância,

um debate com o realizador Pedro Sena Nunes, duas exposições e uma feira do livro
especializada. Para a concretização deste vasto programa, proponho se autorize realizar
despesas até 9.500 contos, dos quais 7.500 contos serão transferidos à Ao Norte para aluguer
dos filmes, salas de exibição e exposições, workshops, estadia e alojamento dos orientadores
bem como do material de promoção e publicidade.

Esta transferência far-se-á em duas

tranches:- 1) 5.000 contos antes do Festival; 2) 2.500 contos no final contra a entrega do
relatório de contas e actividades. Os restantes 2.000 contos destinam-se a despesas a pagar pela
Câmara Municipal com projeccionistas, transporte das crianças, painéis e outras despesas não
previstas. (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 presente a Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
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Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIANA DO
CASTELO - APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO -

Vem a Direcção da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Viana do Castelo solicitar apoio para a aquisição de
equipamento de segurança destinada ao combate a incêndios, cujo orçamento ronda os
2.000.000$00, pelo que proponho se atribua a esta Associação um subsídio no valor de
1.000.000$00, destinado a comparticipar os custos do referido equipamento. (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 presente a Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel

Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.

!

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – ANIMAÇÃO DESPORTIVA DE PRIMAVERAVERÃO – 1.

As estruturas Associativas do Concelho, desenvolvem uma actividade desportiva

intensa e diversificada, centrada essencialmente na formação/competição e recreação. O
Concelho comporta hoje mais de 80 associações com actividade desportiva, cujas actividades
se repercutem por mais de 32 modalidades onde se situam atletas federados. A ocupação dos
equipamentos desportivos geridos directamente pelo Município, com 350.160 utilizações na
época 99/2000, constitui, também, um indicador relevante da prática desportiva a que acresce,
ainda, a elevada utilização verificada noutros equipamentos disseminados por todas as
Freguesias do Concelho, com destaque para os pavilhões geridos pela Casa do Povo de
Lanheses e Juntas de Freguesia de Darque, Deão e para as dezenas de Campos de Jogos e
polidesportivos com especial destaque para os do S.C.V., Darque, Barroselas, Neves, Lanheses,
Alvarães, etc. Fruto desta dinâmica Associativa e em resultado de parcerias estabelecidas com
outras entidades ligadas à promoção do fenómeno desportivo e à existência de condições
naturais e infraestruturais, Viana do Castelo vem sendo escolhida como local de realização de
eventos competitivos, de âmbito Nacional e Internacional, promotores da Cidade e do
Concelho e de hábitos de vida saudável, de que se destacam as actividades desenvolvidas no
mar e rio e a poule de apuramento do Mundial de Juniores de Voleibol. Paralelamente os clubes
e associações, vêm desenvolvendo, por si ou integradas nos programas de intercâmbio,
geminação e estágios, iniciativas que importa apoiar e entre as quais se destacam a geminação
com Hendaye e a Associação do Eixo Atlântico. Tendo presente a necessidade de potenciar as
melhores condições de concretização e promoção dos eventos desportivos que constam do
quadro que se anexa, propõe-se que, para os fins propostos sejam atribuídas às entidades

promotoras os subsídios nele indicados destinados a apoiar a realização de provas competitivas
promocionais e intercâmbios desportivos, cujo total é de 11.175.000$00 (anexo 1).
Entidade

Data

Iniciativa
Local
Iniciativas Competitivas
Surf Clube de Viana
24 e 25 de Março Campeonato Luso Galaico
Praia Bico
Sport Clube Vianense
13 e 14 de Abril III Torneio Internacional Iniciados Estádio Dr. José Matos
Clube Náutico de Viana
21 de Abril
Maratona de Remo Indoor
Pav. Stª Mª Maior
Assoc. Rec. Desportiva da Casa
IV Torneio Aberto de Ténis de
28 e 29 de Abril
Pavilhão Stª Mª Maior
do Povo de Barroselas
Mesa Vila de Barroselas
Grupo Desportivo dos ENVC
7 de Maio
7ª Festa de Atletismo Juvenil
Viana do Castelo
APPACDM
9 e 10 de Maio 11º Dia Olímpico
Pavilhão Monserrate
VIII Milha Urbana – Viana do
Associação Atletismo V. C
12 de Maio
Viana do Castelo
Castelo Cidade saudável
23,24,25,e,26 de Torneio Apuramento Campeonato
Associação de Voleibol V.C.
Pavilhão Stª Mª Maior
Maio
Mundo Voleibol Jun. Masc.
Federação Portuguesa de
Grande Prémio Maio Florido –
26 e 27 de Maio
Viana do Castelo
Cicloturismo
Cicloturismo
4º Prémio Internacional Ciclismo
Grupo Desportivo Centro Social
3 de Junho
Cidade Viana do Castelo – Cidade Viana do Castelo
Paroquial de Stª Marta Portuzelo
Saudável
Atletismo – Circuito de Saltos Zona
Associação Atletismo V. C.
7 de Junho
Praça da República
Norte
Associação Voleibol V.Castelo
17 de Junho
Torneio de Mini Volei
Pavilhão Stª Mª Maior
Federação Portuguesa de Jet Sky 23 e 24 de Junho Campeonato Nacional de Jet Sky
Praia Fluvial Rio Lima
Federação Portuguesa de
Campeonato Nacional de
Praia Fluvial Rio
30 de Junho
Motonáutica
Montonáutica
Lima
II Torneio de Futebol de Praia
Juvesport
14 e 15 de Julho
Praia Afife
Costa Atlântica
11 e 12 de
Campeonato Nacional de
Agosto
Esperanças Body Board
Surf Clube de Viana
Praia do Bico - Afife
1 de Julho a 31 Escola de Surf – Praia do Bico –
de Agosto
Afife
Moto Clube de Viana
Junho
Concentração Minho Galaica
Viana do Castelo
Eixo Atlântico
Regata de Cruzeiro Eixo Atlântico Viana do Castelo
Troféu Internacional Viana
Clube Overpower
14 a 17 de Junho
Cabedelo V. Castelo
Fórmula Windsurf
Grupo Rec.Cult Castelo Neiva
Prova do Triângulo
TOTAL...................................................................................................................................... 10.600.000$

Apoio
400.000$
150.000$
500.000$
250.000$
175.000$
150.000$
1.700.000$
1.000.000$
100.000$
650.000$
300.000$
250.000$
650.000$
1.000.000$
750.0000$
400.000$
300.000$
300.000$
1.500.000$
75.000$

INTERCAMBIOS /GEMINAÇÕES
Deslocação à Madeira XI Torneio
Voleibol Clube de Viana
Abril
Funchal
150.000$
Internacional de Voleibol
27,28 e 29 de
Academia de Artes Orientais
Estágio de Taichi
Lisboa
75.000$
Abril
14,15 e 16 de Deslocação a Henday e Torneio Internacional
Sport Clube Vianense
Hendaye 350.000$
de Páscoa – Cidades Geminadas
Abril
TOTAL.............................................................................................................................................575.000$

2. A Escola Desportiva de Viana do Castelo comemora no próximo mês de Maio, 25 anos de
actividade desportiva. Fundada em 1976 por um conjunto de cidadãos vianenses, alguns deles
residentes em Viana por opção profissional, tendo como objectivo o desenvolvimento da
actividade desportiva para o maior número crianças, jovens e adultos, a Escola Desportiva de

Viana desde logo abarcou na sua actividade um leque de modalidades desportivas que perdura
e se alargou. No âmbito do programa de Comemoração dos 25 anos a Escola Desportiva de
Viana, em conjunto com as respectivas Associações/Federações de modalidade, vai realizar um
conjunto de iniciativas com destaque para os Campeonatos Nacionais de Iniciados – Esgrima ,
Mini–Trampolim, Ginástica, Saraus, Torneios e Exposições. Considerando a relevância das
Comemorações e o mérito do trabalho desenvolvido pela Escola Desportiva ao longo destes 25
anos, bem como a generosa dedicação das direcções, técnicos, atletas e sócios proponho:- 1. Se
expresse à E.D.V. o reconhecimento do Município pelo trabalho desenvolvido; 2. Seja
atribuído um subsidio extraordinário de 1.000.000$00 à E.D.V., destinado a apoiar o quadro de
iniciativas desportivas e culturais que integram as Comemorações 25º Aniversário.
COMEMORAÇÕES 25º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA
Escola Desportiva Viana/
5 e 6 de Maio
Campeonato Nacional de Iniciados - Esgrima
Fed. Port. Esgrima
Julho
Meetting de Atletismo
Viana
26 e 27 de Maio Campeonato Nacional de Mini- trampolim
do
1.000.000$
Escola Desportiva de
Castelo
9 e 10 de Junho Torneio Hóquei em patins
Viana
23 de Junho
Sarau Ginástica Desportiva
26 de Junho
Campeonato Nacional de Mini Trampolim

(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 presente a Vice Presidente da Câmara e os
Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
)

0
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Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – SPORT CLUBE VIANENSE – APOIO À
RECUPERAÇÃO DO CAMPO RELVADO DO ESTÁDIO DR. JOSÉ DE MATOS - As

más condições

climatéricas e o desgaste provocado pelos jogos, obrigam o Sport Clube Vianense a proceder,
neste final de época, à necessário recuperação do campo relvado, cujo orçamento é de

1.916.000$00 + IVA e para a qual vêm solicitar um apoio da Câmara Municipal.
Reconhecendo a urgente necessidade de recuperação do campo, proponho se atribua ao Sport
Clube Vianense um subsídio de 1.000.000$00, destinado a estes trabalhos. (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 presente a Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel
Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.
1

'

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve: "PROPOSTA – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2001/2002
-

O Plano de Transportes Escolares, nos termos do Decreto Lei nº 299/84, de 5 de Setembro,

constitui um documento importante para uma correcta previsão e gestão do serviço de
transportes para os alunos do Ensino Básico e Secundário. A Câmara Municipal procedeu
atempadamente à recolha e tratamento dos elementos relativos à concretização deste plano, em
parceria com as Escolas e Operadores de Transportes. O presente plano prevê o transporte de
4.519 alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, sendo que é garantido o transporte a todos os
alunos que residem a mais de 2 km do estabelecimento de ensino, optimizando-se o previsto na
lei que é de 4 km. A previsão do custo do presente plano é de 176.107.950$00, sendo da
responsabilidade directa desta Câmara 113.434.787$00 e a diferença suportada pela
comparticipação de alunos do secundário (pagam 50% do custo) e um financiamento
extraordinário da D.G.A.T. de 20.000.000$00. A este plano e neste sector de intervenção
municipal, acresce o apoio dado às Juntas de Freguesia para, através de circuitos locais
próprios, executarem o transporte de crianças para jardins e escolas do 1º ciclo, apoiadas por 25
carrinhas comparticipadas pelo município. É este plano que se submete à apreciação e
aprovação, para posteriormente ser objecto de apuramento em sede do Conselho Consultivo

dos Transportes Escolares. (a) Flora Passos Silva". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do
disposto na alínea m) do n.º 1 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 presente a Vice
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José
Meleiro.

'

(

)

A

Câmara Municipal, e à semelhança do despacho do Primeiro Ministro, datado de 23 de Abril
corrente, e concernente aos funcionários e agentes do Estado, deliberou conceder aos seus
trabalhadores, incluindo os dos Serviços Municipalizados, tolerância de ponto a 50% dos
funcionários nos dias 30 de Abril e 15 de Junho próximo, respectivamente, ficando os
dirigentes e respectivas chefias encarregados de coordenar a dispensa dos funcionários de modo
a todos os serviços camarários decorrerem de forma normal. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro,
José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro.

(

#

O Presidente da Câmara deu a esta conhecimento dos despachos de

$

adjudicação de vários fornecimentos e empreitadas de obras públicas, proferidos por si e pelo
Vereador em quem subdelegou, no período que mediou desde a última reunião camarária.
“Ciente.”.

*

!

2

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 unanimidade estando presente a Vice Presidente da Câmara e os

Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains e José Meleiro. E, nada mais
havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas doze horas, declarou encerrada a reunião, da
qual, para constar, se lavrou a presente acta.

