- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de mil
novecentos e noventa e nove, 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, Manuel Silva Ribeiro,
José Maria da Cunha Costa, Paulo Jorge Costa Lains, José Augusto Neiva de Sá, Carlos Fernandes
Branco Morais e José Augusto Meleiro Rodrigues. Secretariou o Director do Departamento
Administrativo e Financeiro 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 Rodrigues de Freitas por se encontrar ausente no
estrangeiro.
Pelo Vereador José Meleiro foi apresentada a seguinte exposição:- "ESTRADAS
NACIONAIS 305/305-1 E 308 - A estrada nacional 305 tem inquestionavelmente grande
importância no tecido viário do concelho de VIANA DO CASTELO e constitui para a maior parte
das freguesias que serve o principal eixo viário tendo sido adoptada pela sua utilização como
referência obrigatória em muitas circunstâncias. Ao longo do seu traçado e dos anos, o tecido
urbano e empresarial foi-se desenvolvendo á sua volta asfixiando-a na quase totalidade e
estrangulando-a em alguns pontos. Cumpriu a sua função, porém temos de reconhecer o seu

desenquadramento da nova realidade sócio-económica dos locais que serve. O traçado sinuoso, as
dimensões da faixas de rodagem, a inexistência de passeios e inadequado tratamento das bermas e
valetas transformam esta estrada nacional num atentado á segurança rodoviária e particularmente
dos peões. Naturalmente que louvamos a obra de pavimentação de que foi objecto o troço
compreendido entre a E.N. 13 (Âncora) e a E.N. 202 (Lanheses), facto que veio possibilitar ás
gentes de Freixieiro de Soutelo, Amonde, Montaria, Meixedo, Vilar de Murteda e Lanheses, mais
facilidades de comunicação e deslocação. É urgente que o Governo e a J.A.E. reconheçam a função
e a importância desta estrada para as populações que continua a servir de forma inadequada e
imprõpria para as exigências de um tráfego cada vez maior e de um número acrescido de peões. O
troço da E.N. 305 compreendido entre a E.N. 203 (Moreira de Geraz do Lima) e o limite do
concelho de Viana do Castelo (Alvarães) com o concelho de Barcelos, necessita de atenção e
respectivo tratamento. Torna-se necessário e urgente renovar-lhe o pavimento, corrigir-lhe o
traçado, tratar-lhe devidamente as bermas e valetas e mais importante ainda, dota-la com passeios,
nomeadamente nos locais com maior número e movimento de peões. Assim poderá a velha estrada
nacional 305 recuperar o prestigio e dignidade que teve outrora e prestar no futuro um serviço de
qualidade e segurança ás populações que dela se servem no dia a dia. O denominado cruzamento da
Neves que serve o parque desportivo e o externato, tem sido referenciado como local de inúmeros
acidentes e por diversas vezes a comunicação social chamou á atenção para a necessidade de
colocação de semáforos ou de outro sistema que permita a travessia em segurança. Com estes
melhoramentos a estrada nacional 305 passará a ser uma via mais segura e disponível para suportar
mais volume de trafego retomando o papel de via estruturante que foi outrora. A E.N. 305-1 na sua
passagem por Barroselas apresenta as mesmas carências da sua "congénere" 305 que se ás actuais

dificuldades acrescentarmos a futura implantação da zona industrial de Barroselas, a sua capacidade
para suportar os fluxos de trânsito será diminuta e o perigo dos transeuntes vai aumentar
assustadoramente, necessitando portanto de tratamento idêntico ao da estrada 305. A E.N. 308 tem a
meu ver um ponto de referência negativa para quem se preocupa com a segurança, localizado ao
Km 2, no local conhecido por ponte seca na freguesia de Vila Fria, onde os acidentes tem sido
frequentes. Actualmente os resguardos laterais da ponte já caíram ou foram atirados para a via
férrea e a visualização e sinalização não parecem ser suficientes para os mais distraídos. Urge
alargar o espaço sobre a via férrea por forma a que as faixas de rodagem da estrada não sofram o
actual estrangulamento e deixemos de referir este local como zona de alto risco. O conjunto destas
situações e intervenções podem não significar grande investimento para o Estado Português, mas
significam com certeza mais segurança, mais desenvolvimento para estas localidades, para as
freguesias e suas gentes e naturalmente para o concelho de Viana do Castelo. Desta forma solicito
que a C.M.V.C. diligencie junto do Governo, Governo Civil, Comissão Distrital de Segurança
Rodoviária e J.A.E. no sentido de serem realizadas as obras mencionadas porquanto se justificam e
são á muito reclamadas pelas populações. (a) José Meleiro.". A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita exposição, bem como a proposta na mesma formulada. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos
Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e José Meleiro.
!
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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 seguinte assuntos:

TRANSFERÊNCIAS AOS CONSELHOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA
CANTINAS, HIGIENE E LIMPEZA

–

EXPEDIENTE

–

PROJECTOS EDUCATIVOS

- RECTIFICAÇÃO

–

DA

DELIBERAÇÃO DE 26 DE JANEIRO;
APOIO Á

2ª FASE DA CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO

NEIVA;

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá,
Branco Morais 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 número
2 do artigo 85º do Decreto-Lei número 100/84, de 29 de Março, 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 9 de Fevereiro corrente, pelo que vai ser assinada pelo
Presidente da Câmara e pelo Secretário da respectiva reunião. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, Manuel
Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e José Meleiro. # $ $ %
&

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA – RENOVAÇÃO DE
PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES - Considerando que interessa prosseguir os objectivos e
programas de acção consignados nos Protocolos de Cooperação Cultural e/ou Social e
Humanitária que diversas instituições vêm desenvolvendo com o apoio da Câmara Municipal;
Considerando os bons serviços prestados e a estabilidade necessária á implementação dos

projectos e acções por períodos mais dilatados, proponho: 1. Se renovem, com efeitos a partir de
Janeiro de 1999, e nos mesmos termos, os protocolos que se seguem considerando-se algumas
pequenas actualizações no apoio financeiro, conforme grelha. 2. Que os mesmos vigorem por um
período de 3 anos, i. é., até Dezembro de 2001, sem prejuízo de eventuais ajustes que se venham a
considerar pertinentes.
C.C.A.M.
Junta de Freguesia de Areosa
Associação de Reformados e Pensionistas do
Distrito de Viana do Castelo
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo
Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação de Viana do Castelo
Casa dos Rapazes - Oficinas de S. José
Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais
Junta de Freguesia de Alvarães
Lar de Santa Teresa

Apoio anual de 1.800c. em prestações mensais de 150c.
Apoio anual de 600c. em prestações trimestrais de 150c - para
apoio á Biblioteca Fixa nº 36 da Fundação Calouste Gulbenkian
Apoio anual de 900c. em prestações mensais de 75c.
Apoio anual de 3.000c. em prestações mensais de 250c.
Apoio anual de 1.200c. em prestações mensais de 100c.
Apoio anual de 1.200c. em prestações mensais de 100c.
Apoio anual de 6.300c. em prestações mensais de 525c.
Apoio de 221c. mês - Rendas sociais do Bairro Social de S. José
Apoio no valor de 564.891$00/mensais para 99 e ao qual será
indexada a taxa de inflação anual nos anos seguintes.

(a) Flora Passos Silva.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores
Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e
José Meleiro. # $ $ %

'

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi

(

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA – AUXILIOS
ECONOMICOS

DIRECTOS

A

ALUNOS

EXTREMAMENTE

CARENCIADOS

-

ADITAMENTO - Em aditamento á proposta nº 28/98 analisada em 15 de Dezembro de 98, e tendo
por base processos entretanto recebidos, submete-se á apreciação a listagem de alunos
extremamente carenciados com isenção de pagamento de refeição - a vigorar a partir de
Janeiro/99.

ESCOLA

NOME

ALVARÃES

Marco Rocilio Monteiro
Márcia Rocilio Monteiro
Victor Manuel Pereira da Silva
NOME

IGREJA

VILA FRIA
JARDIM DE INFÂNCIA

RUA

AREOSA

MEIO

DEÃO

LABOREIRA

MEIXEDO

BALTEIRO

VILA FRIA
SERRELEIS

RUA
MORENO

Adriano Rodrigues Baganha
Carla Rodrigues Baganha
Sandrina Barbosa Castro
Vera Monica Rego Alves
Carlos Manuel Pinto Almeida
Ariana Margarida Amorim dos Santos
Adão Martinho Amorim dos Santos
Fernanda Maria Araujo Martins
Alison Araújo de Lima
Jorge Filipe Pereira da Silva
Ricardo Manuel Cardoso Ribeiro

(a) Flora Passos Silva.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores
Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e
José Meleiro. # $ $ ) % !

!

*

!

Acerca do assunto indicado em epígrafe, foi presente o oficio

!

datado de 25 de Janeiro findo, da Banda de Escuteiros de Barroselas, tendo a Câmara Municipal
deliberado conceder, mediante autos de medição, um subsidio no montante de 1.000.000$00 (um
milhão de escudos), para a conclusão da obra da sede (arranjos exteriores e pinturas). Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores
Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e
José Meleiro. # $ $ + %

!

,

Pelo Vereador José Maria Costa

foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA - A Câmara Municipal,
dando execução ao Plano de Actividades de 1999, propõe a atribuição de subsídios para as

seguintes freguesias, dotando-as dos meios financeiros necessários á realização das obras que se
propõem efectuar:
Freguesia

Vila Fria
Subportela
Outeiro
S. Romão de Neiva
Meadela
Outeiro
Torre
Vila Franca
Alvarães

Obra - Destino

Arranjo Urbanístico - Equipamentos
Arranjo urbanístico Monte S. João
Viação rural
Cemitério - Alargamento
Pavimentação Rua Pe. Alfredo Reguengo
Aquisição tractor
Aquisição tractor
Aquisição tractor
Aquisição tractor

Montante(contos)
1.000
5.000
2.500
2.500
1.900
3.000
3.000
3.000
3.000

(a) José Maria Costa”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores
Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e
José Meleiro-- # $ $ . %

/

*

!
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A Câmara Municipal deliberou alterar o mapa

*

cadastral dos terrenos necessários á obra em epígrafe, aprovado por deliberação tomada na reunião
de 10 de Março de 1998, no tocante aos terrenos a adquirir a Vasco Pinto Salgueiro, passando assim
a constar do respectivo mapa os seguintes prédios e parcela:
Nome proprietário
Vasco Pinto Salgueiro
(1) Existem mais valias.

área aprox.
1.142 m²

Identificação do prédio
Artº 6299 R - (572 m²)+Artº 6301 R (492 m²)+Artº 6267/parte (78 m²) (1)

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá,
Branco Morais e José Meleiro-- # $ $ 0 %

&

A Câmara Municipal

deliberou introduzir as seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor:CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 01 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CLASSIFICAÇÃO

ECONÓMICA: 03.06 – Outros - 10.000.000$00; 09.06.13 – Outros - 5.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 09.03.01.06 – Arquivo

Municipal – 1.000.000$00; 09.05.02 – Obras - 10.000.000$00; 09.06.05.03 – Outra - 1.000.000$00;
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO: CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA: 03.06 – Outros - 10.000.000$00; 09.07.04 - Estudos/Projectos - 10.000.000$00;
CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA: 01 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 08 – Dotação

Provisional – 20.000.000$00; 09.06.09 – Protecção Civil - 5.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:- 09.03.01.01 –

Bibliotecas - 5.000.000$00; 09.03.03 – Mercados e Instal. de Fiscaliz. Sanitária - 1.000.000$00;
09.04.04.01 – Zona Ribeirinha – 10.000.000$00; 09.04.11.05 – Cemitério Municipal 1.000.000$00; 09.04.11.08 – Feiras - 5.000.000$00. Esta deliberação foi tomada por unanimidade,
estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, Manuel Ribeiro, José
Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e José Meleiro-- # $ $ 1 %
2

,

"
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
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A Câmara Municipal deliberou rectificar a deliberação de 26 de Janeiro findo,

acerca do assunto indicado em título uma vez que a proposta subscrita pela Vereadora Flora Passos
Silva não está completa assim a referida proposta é a que seguidamente se transcreve, com a
correcção a "bold":- "PROPOSTA – A Câmara Municipal (....) Que as verbas relativas ao
funcionamento das Escolas e Jardins de Infância (higiene e limpeza, expediente, projectos
Educativos Especiais sejam directamente transferidos aos Conselhos Escolares independentemente
da existência de número fiscal de contribuinte; (...). (a) Flora Passos Silva.”. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos
Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e José Meleiro.
#$ $ %

4
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Pela Vereadora Flora Passos Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA – Em 24 de Maio de 1994, a Câmara Municipal
deliberou apoiar a Associação Desportiva e Cultural do Neiva na construção dos seus novos
balneários. Concretizou-se então o apoio à 1ª fase e remeteu-se o apoio á 2ª para quando da
celebração do Contrato Programa específico entre aquela Associação e o IND. Tendo-se
concretizado o Contrato Programa entre aquela Associação e o IND, propõe-se seja atribuída à
Associação Desportiva e Cultural do Neiva um apoio de 5.000.000$00 destinados a apoiar as obras
em curso - 2ª fase dos Balneários a libertar contra apresentação de autos de medição. (a) Flora
Passos Silva.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade, estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos
Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e José Meleiro.
#$

%

!

5!

Encerrada a ordem de trabalhos,

foi fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se registado a intervenção de Ana

Rodrigues Silva. # $

%

Nos termos do número 4 do

artigo 85º do Decreto-Lei número 100/84, de 29 de Março, 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 o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos
Silva, Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Branco Morais e José Meleiro.
E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas onze horas, declarou encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.

