- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos seis dias do mês de Abril 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 da Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da
Câmara, 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 Neiva de Sá, Manuel
Rodrigues de Freitas e José Augusto Meleiro Rodrigues. 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 Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara
declarou aberta a reunião pelas dez horas, verificando-se a falta do Presidente da Câmara e do
Vereador Carlos Fernandes Branco Morais.
Pela Vereadora Flora Passos Silva
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA DE VOTO DE
PESAR - Considerando que o etnógrafo Amadeu Costa foi um devotado investigador da história,
usos, costumes, lendas e tradições desta cidade, tendo sido, também, profundo conhecedor e grande
promotor do património monumental de Viana do Castelo. Considerando que sempre pôs esses
diversificados talentos ao serviço das principais iniciativas de divulgação dos valores mais
tradicionais da nossa cultura popular, com especial relevo para os valores etno-folclóricos, sector
onde foi notável a sua longa e apreciada colaboração com as Comissões de Festas de Nossa
Senhora d'Agonia. Considerando que sempre mostrou uma generosa disponibilidade para colaborar

com as iniciativas culturais da Câmara Municipal. Considerando que a sua actividade como escritor
e colaborador em numerosos órgãos de comunicação social, redundou em prestigio e promoção dos
valores mais característicos da identidade vianense; Considerando que foi galardoado pela Câmara
Municipal, em 28 de Agosto de 1989, com a Medalha de Ouro da Cidade, tendo sido também
designado Presidente da Comissão de Honra das Festas de Nossa Senhora d'Agonia, em 1994.
Proponho: Que a Câmara Municipal exare em acta um voto de profundo pesar pelo falecimento de
tão ilustre cidadão vianense. Que seja atribuído o nome do etnógrafo a uma galeria do Museu do
Traje cujo projecto está em desenvolvimento. (a) Flora Passos Silva.". Face ao teor da transcrita
proposta o Vereador Manuel Freitas sugeriu que fosse atribuído o nome de Amadeu Costa ao
próprio Museu do Traje e não apenas a uma das suas galerias, por considerar que só assim terá a
necessária visibilidade, tendo então a Vereadora Flora Passos alterado em consonância o teor do
último parágrafo da proposta que passou a constar do seguinte:- "Que seja perpetuado o nome do
etnógrafo no Museu do Traje cujo projecto está em desenvolvimento.". Esta deliberação foi tomada
por unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os
Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José
Meleiro.

No seguimento da deliberação

tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 2 de Novembro de 1992, relativa á aceitação
da doação dos direitos de autor da obra literária "Ouro Popular Português", o Vereador Manuel
Freitas voltou a solicitar os bons ofícios da Câmara no sentido de desbloquear a situação que existe
com a editora Lello & Irmão, relativa ao pagamento dos direitos patrimoniais de autor da aludida
obra da autoria conjunta do Sr. Amadeu Costa e de si próprio, propondo que o valor que vier a ser
pago á Câmara Municipal por conta dos ditos direitos patrimoniais seja usado para instituir um
prémio, designado "Amadeu Costa", destinado a galardoar o melhor trabalho etnográfico realizado,

em cada ano, por uma das escolas do ensino secundário do concelho de Viana do Castelo.
Pelo Vereador José Maria Costa foram
apresentadas as informações que seguidamente se transcrevem:- "VIANA DO CASTELO
APRESENTA CANDIDATURA DE 4,7 MILHÕES DE CONTOS A PROGRAMA
INTEGRADO DE TURISMO - PITER - A Câmara Municipal de Viana do Castelo apresentou á
Secretaria de Estado do Turismo uma candidatura ao PITER (Programa Integrado de Turismo) do
concelho de Viana do Castelo com um investimento total esperado de 4,7 milhões de contos, sendo
2,9 milhões de investimento privado e 1,8 milhões de investimento público. O conjunto dos
projectos apresentados que constituem o investimento público tem complementaridades com os
projectos dos investidores privados e enquadram-se numa estratégia de promoção turística proposta
para o concelho, contribuindo decisivamente para a potenciação de produtos turísticos do concelho
de Viana do Castelo. A candidatura coordenada pela Câmara Municipal obteve uma forte adesão
dos sectores empresariais, contribuindo assim este projecto conjunto privados/autarquia para uma
requalificação da oferta turística, apostando na formação de produtos que vão ao encontro das
novas tendências de procura. As apostas da candidatura vão no sentido da diminuição da
sazonalidade, requalificação dos espaços físico de suporte ao turismo, a aposta nos actores locais e
recursos humanos existentes e promoção da imagem de Viana do Castelo como espaço de
excelência na área da cultura, desporto e ambiente. O investimento público (1.837.480 contos) tem
um conjunto de projectos de valorização do centro histórico, infraestruturas de apoio turístico,
arranjos urbanísticos de requalificação de espaços públicos, equipamentos culturais, balneares e
equipamentos de apoio a práticas desportivas ligadas ao meio aquático. O investimento privado,
aposta nas estruturas de animação, alojamento e restauração. A renovação e a criação de novos
espaços para alojamentos têm uma especial incidência neste projecto integrado de turismo,

prevendo-se a criação de mais quatro unidades de alojamento, aumentando a capacidade do
concelho com 287 camas e a renovação/remodelação de 32 camas. As áreas de animação e
equipamentos aparecem marcadas com áreas de desporto automóvel motorizado, ténis, equitação,
natação, zonas comerciais de apoio, café concerto e restauração. Este projecto integrado de parceria
entre a Câmara Municipal e o Sector Empresarial Privado, é uma aposta dos empresários vianenses
e da autarquia no potencial turístico do concelho por forma a conseguir apoios financeiros da
Secretaria de Estado do Turismo para investimentos necessários para o concelho, gerando assim
novas oportunidades para o sector do turismo, comercio, restauração e hotelaria. O sector do
turismo vai gerar novas dinâmicas empresariais que associadas ao Programa de Urbanismo
Comercial de Viana do Castelo, em curso, com investimento privado de cerca de 1,9 milhões de
contos e investimento público de 1,2 milhões de contos vão gerar sinergias noutras áreas,
dinamizando-se assim todo o tecido económico do concelho. (a) José Maria Costa."; e
"PROGRAMA LITORAL 1999 DISTINGUE LITORAL VIANENSE - O litoral de Viana do
Castelo viu mais uma vez reconhecido a sua qualidade ambiental com a atribuição do galardão de
Praia Dourada á Praia do Rodanho/Anha e mais de cem mil contos em investimentos de valorização
e qualificação das praias do concelho para o ano de 1999. O Ministério do Ambiente ao apresentar
ontem, o PROGRAMA LITORAL 1999, procurou um reforçou das intervenções mais directamente
associadas á preservação e defesa dos valores ambientais do litoral e ás acções de requalificação de
espaços sujeitos á degradação ou empobrecimento das suas características ecológicas e naturais. O
Ministério do Ambiente privilegiou as parcerias, nomeadamente com as Câmaras Municipais e os
sectores da Pesca, do Ordenamento do Território e do Turismo. As intervenções previstas de
requalificação das praias de Viana do Castelo assumem uma particular importância neste Programa.
O Programa de acções previstos nas intervenções de defesa e reabilitação dos Sistemas Dunares

destacam Viana do Castelo, ao serem anunciados para este ano os investimentos mais significativos
para os Sistemas Dunares da Amorosa (80.000 contos), Paçô/Carreço (4.000 contos) e
Afife/Carreço (1.600 contos). Na acção Valorização das Praias, o Ministério do Ambiente designou
a Praia do Rodanho (Vila Nova de Anha) como Praia Dourada em 1999, uma das seis atribuídas no
país. Este galardão especial do Ministério do Ambiente, tem como orientação a protecção dos
valores naturais e patrimoniais, aprofundamento de conhecimento técnico-cientifico dos recursos e
a qualificação da orla costeira. A Praia do Rodanho contará com investimentos de 18.500 contos
para a sua valorização durante o corrente ano. A limpeza, vigilância e segurança das praias do
litoral vianense, vão ser novamente objecto de um apoio financeiro da Secretaria de Estado do
Turismo, ao abrigo de um protocolo de apoio a actividades de interesse turístico durante a época de
praia. (a) José Maria Costa.".

!

"

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:
Programa de Concertos "Sons da História";
Grupo Folclórico Cultural Danças e Cantares de Carreço - Declaração de Utilidade Pública Comemorações das Bodas de Prata;
Fixação de Rendas Sociais;
Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de
Sá, Manuel Freitas 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 23 de Março findo, pelo que vai ser assinada pelo
Presidente da Câmara e pelo Secretário da respectiva reunião. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os
Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José
Meleiro. # $ $ & %

(

)

Pela Vereadora Flora

Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA - A obra "Romaria
da Sra. D'Agonia" das Edições Elo pela sua temática, apresentação em português e inglês e
qualidade textual e fotográfica, tem-se revelado como uma das edições que melhor se adequa à
divulgação da nossa rica cultura etno-folclórica e, por isso, como oferta sempre ajustada. Tendo a
Editora comunicado que dessa edição apenas restam 250 exemplares e possuindo a Câmara neste
momento apenas 78 exemplares, proponho se adquiram os restantes exemplares pelo preço
unitário de 4.000$00+IVA (5%). Também a Anegia Editores, acaba de publicar a obra
monográfica - Viana do Castelo - O Minho na Alma - edição que mereceu o apoio e incentivo dos
técnicos superiores da Biblioteca, DAC e Sector de Edições. Considerando o interesse da obra
para a divulgação do património construído e dos valores culturais e turísticos do concelho,
proponho se adquiram 100 exemplares da obra pelo valor unitário de 3.000$00. Tendo a empresa
"Contacto Visual" produzido o CD-ROM "Contacto Visual ALTOMINHO" que recebeu o
prémio Melhor CD-ROM de aplicação de tecnologias à promoção turística do 3º Festival
Internacional de Multimédia Turística - Estoril 99 e igualmente uma Menção Honrosa pelo site na
Internet Viana do Castelo On Line; Considerando o interesse deste documento para a divulgação e
promoção da região e a sua adequação a oferta cultural; Importando, ainda, incentivar as jovens
empresas que trabalham na área das novas tecnologias, proponho se adquiram 100 exemplares do

CD-ROM pelo valor unitário de 1.275$00+IVA. (a) Flora Passos Silva.”. A Câmara Municipal
deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando
presente a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel
Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $ $ ' %
*

)

Pela Vereadora Flora Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA - Vai a Associação de Coleccionismo do Vale do Neiva
e a Escola C+S de Barroselas levar a efeito, de 21 a 24 de Abril, a II Exposição de Filatelia
dedicada aos vultos da Historia e da Cultura Portuguesa com especial relevo para os 750 anos da
Conquista do Algarve, do bicentenário do Nascimento de Almeida Garret, dos 25 anos do 25 de
Abril e do Prémio Nobel da Literatura 1998. Reconhecendo o elevado interesse pedagógico e
cultural desta actividade realizada em parceria com a Escola, proponho se atribua à Associação
de Coleccionismo do Vale do Neiva um subsídio de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) destinados
a comparticipar os custos de montagem e divulgação. Também a Associação dos Antigos Alunos
da Escola Técnica de Viana do Castelo vai realizar, de 22 a 31 de Maio, no Museu do Traje uma
exposição de Pintura, Desenho e Escultura denominada 1ª ARTMAIO/99 onde se homenageia o
pintor vianense Tone Alves. Reconhecendo o interesse cultural da exposição que conta com a
colaboração dos artistas vianenses, proponho se atribua um subsidio de 100.000$00 (cem mil
escudos) à Associação dos Antigos Alunos da Escola Técnica de Viana do Castelo, destinado a
comparticipar os custos da recolha, montagem e catálogo da Exposição. Do mesmo modo a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo vai realizar as II
Jornadas de Emergência Pré-Hospitalar, em 28 e 29 de Maio, Jornadas que reunirão em Viana
numerosos técnicos entre os quais dois especialistas suecos na área da prevenção da catástrofe.
Atendendo à pertinência do tema proponho se atribua um subsidio de 100.000$00 (cem mil

escudos) destinados a comparticipar as despesas de deslocação e alojamento dos especialistas
estrangeiros. (a) Flora Passos Silva.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de
Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $ $ + %

Pela

Vereadora Flora Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA Dando satisfação ao previsto no Decreto-Lei nº 299/98, submete-se á apreciação o Plano de
Transportes Escolares para o ano lectivo 99/2000. O presente Plano, procura atender, ás
preocupações manifestadas pela Comunidade Educativa, no sentido de se potenciarem as melhores
condições para o sucesso educativo, tendo presente os condicionalismo estruturais e a legislação
em vigor. Depois de aprovado pela Câmara Municipal e nos termos da Lei, será enviado ao
Conselho Consultivo dos Transportes Escolares para eventuais ajustamentos. (a) Flora Passos
Silva.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em consequência aprovar o
Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 1999/2000. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os
Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José
Meleiro. # $ $ , %

Pela

Vereadora Flora Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA No desenvolvimento da sua actividade regular os Clubes e Associações Desportivas promovem e
desenvolvem com maior regularidade Iniciativas Competitivas de caracter nacional e
internacional e que, em muitos casos, pelo seu impacto se revelam promotoras da cidade e da
região, nomeadamente através da cobertura televisiva, como o Grande Prémio JN, a Milha

Urbana e o Nacional de Jet Sky. Tendo a Câmara Municipal recebido diversos pedidos de apoio,
propõe-se considerar a disponibilização dos apoios constantes do quadro anexo.
ASSOCIAÇÃO

DESTINO

VALOR

Assoc. Portuguesa Karaté-Do Portugal
Federação Portuguesa de Jet Sky
APPACDM
Associação Desportiva Afifense

Estágio Ibérico Novembro de 1998
Campeonato Nacional de Jet Sky 29 de Maio de 1999
9º Dia Olímpico da APPACDM 6 de Maio de 1999
2ªs 16 horas de Andebol de Afife 20 e 21 Fevereiro de
1999
Federação Portuguesa de Cicloturismo Passeio Cicloturistico "Minho Florido" 5 e 6 Julho de 1999
Associação de Atletismo de
Viana do Castelo
Sport Clube Vianense
Escola Desportiva de Viana
Jornal de Noticias
As. Rec. Desp. Casa Povo Barroselas
Surf Clube de Viana
(a)

Se houver cobertura televisiva

100.000$00
500.000$00
100.000$00
100.000$00

100.000$00
1.250.000$00 ou
Milha Urbana de Viana do Castelo
(a)
1.500.000$00
Apoio organização "1ª Meia Maratona Manuela Machado"
310.000$00
Torneio da Páscoa
1.000.000$00
Torneio de Hóquei em Patins -Páscoa
50.000$00
Grande Prémio JN - Ciclismo Etapa de 23 de Junho de
2.047.500$00
1999
II Torneio de Ténis de Mesa de Barroselas 1 e 2 de Maio
100.000$00
Circuito de Surf Luso-Galaico 26 a 28 de Março de 1999
350.000$00

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

*

-

Pela Vereadora Flora Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- “PROPOSTA - Em aditamento á deliberação de 3 de Novembro de 1998, e na
sequência da avaliação entretanto feita dos processos, propõe-se: seja considerada a atribuição de
auxílios económicos - comparticipação nas cantinas escolares, aos seguintes alunos:
ESCOLA
AVENIDA
MAZAREFES
MONSERRATE

NOME
Joana Filipa da Costa Fernandes
Tiago Emanuel Ramos Forte
André Filipe da Costa Fernandes
Jessica Vieira Miranda
Diogo José Araújo da Costa
Paulo Jorge Santos Silva
Tiago Emanuel Dias Araújo

ESCALÃO
A
A
A
EXC.
B
A
B

(a) Flora Passos Silva.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de
Sá, Manuel Freitas 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

Sta. Maria Maior
Nogueira
Vila Mou
Mujães
Carreço
Vila Nova Anha
Chafé
Darque
Subportela
Vila Franca
Moreira Geraz Lima
Vila Punhe
Alvarães

OBRA-DESTINO

Equipamento sede Junta Freguesia
Polidesportivo
Balneários Polidesportivo
Equipamentos Sede Junta Freguesia
Avenida Paçô/viação rural
Viação rural
Cemitério
Arranjo urbanístico Sra. Areias
Aquisição Meios mecânicos
Recuperação Passadiço Barrosa
Equipamentos Praia Fluvial
Viação rural
Avenida Igreja
TOTAL

MONTANTE(contos)

1.000
3.500
5.000
400
2.000
2.000
2.500
2.000
2.000
475
3.500
2.000
1.500
29.375

(a) José Maria Costa.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de
Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $ $ 0 %
.

#

%

De acordo com a deliberação tomada por esta Câmara

Municipal em sua reunião de 22 de Abril de 1997, foi deliberado vender a Francisco Manuel
Marques Franco a parcela de terreno adiante identificada, pelo preço global de 5.062.135$00 (cinco
milhões sessenta e dois mil cento e trinta e cinco escudos):- parcela de terreno com a área de 235

m², sita no lugar das Necessidades, freguesia de Santa Maria Maior, cidade de Viana do Castelo, a
confrontar de Norte com Francisco Manuel Marques Franco, de Sul com estrada municipal, de
Nascente com João Francisco Delgado Cerqueira e arruamento e de Poente com João Lima Afonso
Ramos, a desanexar do prédio urbano situado no referido lugar das Necessidades/Abelheira,
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1506/980504, ainda omisso na
Repartição de Finanças de Viana do Castelo mas com participação apresentada no dia 27 de Março
de 1998, parcela esta que se destina a ser anexada ao prédio, propriedade do adquirente, descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o número 1278/960216, e inscrito na Repartição de Finanças
de Viana do Castelo na matriz predial rústica sob o número 466. Mais foi deliberado, tendo em
atenção a informação prestada pelo Director do Departamento de Obras a fls. 314 do processo de
expropriação, correspondente a esta parcela, não incluir na parcela de terreno a alienar a área
destinada á construção do passeio que limitará a propriedade privada do arruamento público, dado
que tal área não é necessária ao adquirente para o efeito de melhorar o índice de construção do
terreno, devendo todavia ficar consignado na escritura de compra e venda que o dito adquirente fica
obrigado a executar o passeio de acordo com as indicações que lhe forem fornecidas pelo
Departamento de Obras desta Câmara Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade,
estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel
Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $ $ %
1 ,2 '

(

"

No seguimento da

deliberação tomada por esta Câmara Municipal em 23 de Julho de 1996, alterada pelas deliberações
tomada nas reuniões de 3 e 17 de Setembro do mesmo ano, pelas quais foi aprovada a operação de
loteamento a que respeita o processo em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do
artigo 36º números 4 e 5 do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, aprovar novo aditamento

ao referido loteamento, apresentado pelo GAT do Vale do Lima, a coberto do seu oficio nº 154 de
30 de Março findo, pelo qual é alterado o Regulamento do respectivo loteamento quanto aos
seguintes pontos:- a) Os lotes 15 a 20 permitem a construção de dois pisos e cave; b) Os restantes
lotes, relativamente aos quais não está prevista a construção de cave, poderão vir a permiti-lo,
ficando todavia tal possibilidade condicionada á topografia do terreno e a parecer favorável dos
Serviços Técnicos da Câmara Municipal, devendo estas caves ser completamente enterradas
relativamente ao arruamento. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a
Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José
Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $ $ %
Presente o processo de obras indicado em título,

1 , $ 20

e no seguimento da deliberação tomada por esta Câmara em sua reunião de 22 de Setembro de
1998, a Câmara Municipal deliberou, com base na informação técnica prestada pela Divisão de
Gestão Urbanística e constante de fls. 27-A do aludido processo, considerar cumprida a condição de
que estava dependente a emissão do competente alvará de licença de legalização, e que consistia na
execução do alargamento do caminho público confinante com a propriedade dos requerentes. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de
Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $

%

)
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A Câmara

Municipal deliberou introduzir as seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor:CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 01 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 05.01.03.02.05 – Processo Eleitoral - 1.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 04.03.02 - Outros -

1.000.000$00; 09.03.01.09 - Museu do Traje - 2.000.000$00; 09.04.01.02.03 – Via Complementar

ao IC1 – 5.000.000$00; 09.04.01.02.09 – Outras acessibilidades - 10.000.000$00; 09.04.07.02 Construção/Beneficiação de E.M. e C.M. - 20.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 03.05 - Consumos de

Secretaria - 2.000.000$00; 04.03.02 – Outros – 2.000.000$00; 04.09.07 – Outras aquisições 10.000.000$00; 09.05.13 – Divisão de Acção Cultural - 2.000.000$00; 09.06.13 - Outros 5.000.000$00; 09.07.04 – Estudos/Projectos – 5.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 05 DEPARTAMENTO DE URBANISMO: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 09.07.04 – Estudos/Projectos –

10.000.000$00;
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 01 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 08 –

Dotação Provisional – 16.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS:
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:- 09.02.01 – Construção - 19.000.000$00; 09.03.05.01 – Educação

Pre Escolar/Jardins de Infância - 30.000.000$00; 09.04.01.02.08 – Em Áreas Industriais –
10.000.000$00. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a Vereadora
Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa,
Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $ & %
3

"

-

/

3 Pela Vereadora Flora Silva foi apresentada a proposta que seguidamente

se transcreve:- “PROPOSTA - Estão em curso os concertos dos Sons da História III que este ano
se alargam, também, aos Municípios do Vale do Minho, projecto apoiado pelo Subprograma C do
PRONORTE e pela primeira vez pelo Instituto Português de Artes e Espectáculos. Trata-se de um
conjunto de 35 espectáculos em espaços de valor patrimonial e arquitectónico, dos quais cinco se
realizarão em Viana do Castelo. O projecto orçamentado em 37 mil contos é subsidiado em 50%
pelo PRONORTE e em 4% pelo IPAE, cabendo às Câmaras assumir a restante comparticipação.
Assim proponho se aprove o pagamento dos concertos e respectivos cachets.

9 Abril

Data

30 Abril
8 Maio
18 Junho"Outorga Foral"
27 Agosto

Local
Sé Catedral

Interveniente
Orquestra Câmara Univ Vigo+Vitor Lima Contratenor "Stabat Mater" - Vivaldi
Igreja S. Domingos
Orquestra Sinfónica E.P.M. Viana do Castelo
Palácio dos Cunhas
Duo de Guitarra Clássica de Francisco Gomes
Templo Monumento Concertos Antiquus "O Solsticio de Verão e a
Sta. Luzia
Liturgia Cristã"
Capela das Almas
Canções de Alaúde - Shakspeare, Dowland
TOTAL

Custo
600.000$
100.000$
250.000$
600.000$
250.000$
1.800.000$

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

4

Presente o ofício

número 74/99, de 17 de Março findo do Grupo Folclórico Cultural Danças e Cantares de Carreço, a
solicitar a esta Câmara Municipal um parecer fundamentado para obtenção de declaração de pessoa
colectiva de utilidade pública, remetendo para o efeito o historial do referido Grupo. A Câmara
Municipal ---- Considerando a investigação, defesa e divulgação dos valores históricos, artísticos e
antropologico-culturais da região de Viana do Castelo, dando especial destaque á freguesia de
Carreço, que o Grupo Folclórico Cultural Danças e Cantares de Carreço tem vindo a desenvolver
desde a sua fundação em 1974; Considerando o reconhecimento que ao longo dos anos lhe foi
prestado por diversas entidades, entre as quais o Inatel, a Federação do Folclore Português, a
Comissão Regional de Turismo do Alto Minho, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Junta
de Freguesia de Carreço Câmara, perante todas as actividades que foi desenvolvendo e organiza,
tais como: 1. Festival de Folclore de Carreço, que conta com a participação de rancho nacionais e
estrangeiros; 2. Janeiras; 3. Festas Populares; 4. Jogos Tradicionais; 5. Revista; 6. Investigação Recolha de registos orais e investigação de registos escritos, que transmitem informações acerca
das danças, cantares e da forma como trajavam. Considerando todas as deslocações ao estrangeiro,

destacando-se a Espanha, os Estados Unidos da América e o Brasil; Considerando que reúne as
condições previstas no Decreto-Lei nº 460/77, designadamente no número 2, do artigo 5º ---deliberou dar parecer favorável à atribuição do estatuto de "Pessoa Colectiva de Utilidade Pública"
ao Grupo Folclórico Cultural Danças e Cantares de Carreço. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os
Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José
Meleiro. # $ + % /
)

A Câmara Municipal deliberou atribuir ao Grupo

Folclórico Cultural Danças e Cantares de Carreço um subsidio no montante de 75.000$00 (setenta e
cinco mil escudos), destinado a comparticipar as despesas a efectuar com as comemorações do 25º
Aniversário do referido Grupo. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a
Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José
Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $ , %

*

Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:- “PROPOSTA - Propõe-se a fixação de rendas sociais deliberadas pela Câmara
Municipal e aplicadas de acordo com critérios sócio-económicos, de acordo com a Portaria n.º
288/83, de 17 de Março passem a ter efeito no momento da apresentação do referido
pedido/requerimento e/ou data de carência do pagamento. Propõe-se ainda a fixação das rendas
das casas (em anexo), atendendo a carências económicas. De acordo com casos anteriores estas
situações serão revistas anualmente. (a) José Maria Costa”. A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta e em consequência fixar as rendas das casas a seguir indicadas no
quadro que se segue pelos montantes no mesmo referidos:

BAIRRO SOCIAL DO LUGAR DO MEIO
Maria Lecticia Rodrigues Torres Dias
Casa n.º 26
6.000$00
Filomena Pereira da Costa Alves
Casa n.º 11
3.000$00
Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a Vereadora Primeiro Substituta do
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de
Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. # $

%

4

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 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 pela Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e
Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presente a
Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, José
Maria Costa, Paulo Lains, Neiva de Sá, Manuel Freitas e José Meleiro. E, nada mais havendo a
tratar, a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara, pelas doze horas, declarou
encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.

