- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e sete dias do mês de Julho 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 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 Primeira Substituta do Presidente da Câmara declarou aberta a reunião
pelas dez horas, verificando-se a falta do Presidente da Câmara Defensor Oliveira Moura por se
encontrar ausente em Lisboa em reunião no Ministério das Finanças, e do vereador Carlos Branco
Morais por se encontrar ausente no gozo de férias.
Por se ter considerado de resolução urgente, a
Câmara Municipal deliberou, nos termos do artº 19º do Código do Procedimento Administrativo,
aditar à presente ordem de trabalhos o seguinte assunto:
Processo de Obras n.º 471/97 - Fábrica da Igreja Paroquial de Vila de Punhe
Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Vereadora Primeira Substituta
do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa,
José Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá.
"

#

!
Pelo Vereador José Maria Costa, foi

apresentada

a

seguinte

informação

para

conhecimento

do

Executivo

Municipal:-

"INFORMAÇÃO AO EXECUTIVO MUNICIPAL - PROJECTO DE REABILITAÇÃO
URBANA DE MONSERRATE - No âmbito do Projecto Luta Contra a Pobreza, a Câmara
Municipal de Viana do Castelo como entidade promotora definiu como objectivos específicos a
reabilitação urbana dos bairros sociais do concelho. A reabilitação dos bairros de habitação
social dos polos de intervenção obedeceu a um estudo e enquadramento com a área e território
envolventes. O diagnóstico das patologias existentes em cada um dos bairros e a sua
caracterização levou a que a equipa pluridisciplinar do projecto desenvolvesse uma estratégia de
requalificação urbana numa atitude de diálogo com os actores locais, as instituições existentes e
os parceiros. A Gestão da requalificação urbana por processos participativos, procurou encorajar
a instalação e/ou grupos de moradores, fomentando actividades sociais de acompanhamento e
em articulação com outros projectos sociais existentes no terreno. Relativamente ao polo de
Monserrate podemos informar que no Bairro da Misericórdia foram já concluídas as obras de
infraestruturas (remodelação da rede de águas, saneamento e pluviais) e a execução dos arranjos
exteriores que contemplaram a pavimentação dos arruamentos interiores, passeios e criação de
espaços verdes, que orçaram os 27.000 contos. No Bairro dos pescadores está em curso a obra
de arranjos dos espaços exteriores, com um orçamento de 30.000 contos, com a beneficiação da
rede de infraestruturas, criação de espaços verdes, áreas de lazer e parque infantil. Está em fase
de concurso a empreitada para a remodelação e beneficiação do edifício central desta
urbanização. Os arranjos exteriores da zona envolvente ao Bairro da Escola Técnica está
adjudicado por cerca de 40.000 contos e incluem a remodelação das infraestruturas (água,
saneamento, águas pluviais, e iluminação) Esta obra integra o reordenamento dos espaços
envolventes da Escola Secundária e beneficiação dos arruamentos. (a) José Maria Costa.".
- Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos nela constantes

tomadas as seguintes resoluções: - $ % % &

'

O Vereador Neiva de Sá questionou a metodologia seguida no tocante à aprovação de
alterações ao Plano/Orçamento, porquanto os dados que ficam a constar das actas das reuniões
da Câmara, não são suficientemente elucidativos sobre os motivos que determinam tais
alterações nem as obras ou investimentos que estão em causa, dando como exemplo a alteração
aprovada na reunião a que respeita a acta em apreço, na qual é alterada a rubrica da classificação
económica 09.04.11.02 Parques de Estacionamento, sem se esclarecer de que empreendimento
se trata, solicitando que futuramente seja apresentado informação complementar sobre esta
matéria. A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artº 85º do
Decreto-Lei 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
no dia 13 de Julho corrente, pelo que vai ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo
Secretário da respectiva reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando
presentes a Vereadora Primeira Substituta do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel
Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá, tendo
todavia os dois últimos referidos Vereadores declarado que votavam favoravelmente a
aprovação da acta com excepção do ponto (002) Procº de Loteamento 164/81 - RELATÓRIO,
nos termos que justificaram através da seguinte declaração de voto:- "Mais uma vez verificamos
a dualidade de critérios na feitura de algumas actas no tocante às intervenções do Poder
Camarário - Partido Socialista, e da oposição - Partido Social Democrata; ou seja: Por vezes há
intervenções de Vereadores do PS que são referidas, enquanto as intervenções dos vereadores do
PSD são completamente ignoradas. Aliás, regra geral, o conteúdo das nossas intervenções só
fazem parte integrante das actas quando são fornecidas por escrito ou quando são ditadas. Por
isso, já não ficamos surpreendidos com os "ditos esclarecimentos" prestados pelo Senhor

Vereador Manuel Ribeiro face "e em resposta" ao documento apresentado pelos Vereadores do
PSD referente ao Relatório Sobre a Exposição Apresentada Pelo Munícipe Jorge Enes Vieira, a
folhas 3 e 4 da acta do passado dia 13 de Julho de 1999 - 53 linhas; enquanto que, quanto às
intervenções da oposição, nem uma palavra. Estranha Democracia. E do conteúdo das 53 linhas,
muito, mas muito, nem se falou na Reunião Camarária. Foi talvez, no seu gabinete que pensou
na forma de responder. - Mas, desde já dizemos que o senhor Vereador percebe mal, que
continuam perguntas à espera de resposta e fundamentalmente achamos falta de eficácia. Mas...
antes de mais, queremos frisar do bastante que dissemos na última reunião (e que nada está
registado em acta), só uma frase que o Vereador Neiva de Sá disse textualmente: " - Mediante a
definição de tempo para este ponto da O.T. de mais 5 minutos feita pelo Senhor Presidente,
constato estaremos mediante a "Lei da Rolha". Quanto ao conteúdo do dito esclarecimento do
senhor Vereador Manuel Ribeiro, temos a dizer e a contestar, resumidamente só 5 questões. No
entanto, e se acharem conveniente, poderemos pormenorizar mais e melhor. 1 - Quando diz "É
curiosa a postura do senhor Vereador Neiva de Sá nesta questão. Percebe-se que a sua
preocupação é perturbar" (fim de transcrição). - Pela nossa parte devolvemos a insinuação. Nós
limitamo-nos a citar o que os Técnicos da Câmara referem no Processo, nos desenhos
(levantamentos) apresentados e em Despachos proferidos. Que democracia é esta que causa
perturbação, quem no uso das suas competências quer a legalidade reposta? 2 - Quando diz "A
gravidade da situação corresponde a 2 m², mas a isso nunca se referiu". (fim de transcrição). Quem diz que são 2 m² de infracção é o senhor Vereador Manuel Ribeiro; não somos nós. Mas,
tanto é violação, 2 m² como 1 m² como 10 m². Entenda-se, perfeitamente, que não fomos nós
que criamos a situação. Foram munícipes e a Câmara Municipal que demora a resolver um
problema que tinha obrigação de já o ter resolvido. 3 - Quando diz "O Sr. Vereador Neiva de Sá
para além de referir que o relatório nada diz, provavelmente não o leu com atenção ou com o
espírito que se lhe reconhece, leu o que gostava de ver escrito." (fim de transcrição).- O Senhor

Vereador Manuel Ribeiro terá razão quando diz que o relatório nada diz. Realmente de Relatório
só terá o nome. É omisso, não responde a questões levantadas e é pobre. Quanto à segunda
parte, ou seja, quanto à insinuação, por descabida e inusitada quanto à forma e ao conteúdo, não
lhe respondemos. 4 - Quando diz "...enquadramento da moradia no PDM, tem-se a informar que
o projecto contempla uma área de 260,8 m2 de cedência ao domínio público a Norte..." (fim da
transcrição) - temos a referir que "parece" não ser verdade que a cedência de terreno seja a
Norte, porque a Norte é onde a Câmara diz que houve apropriação do domínio público. Por isso,
poder-se-à deduzir, curiosamente ou não, que seja a Poente. 5 - Quando se diz "Prestados tais
esclarecimentos, a Câmara Municipal deliberou , remeter à Fiscalização, o processo de
legalização dos muros para verificar se foi dado cumprimento à notificação de reposição do
muro nos termos do loteamento aprovado. Esta deliberação foi tomada por unanimidade,
estando presente a totalidade dos membros em efectividade de funções." (fim de transcrição).Efectivamente, ficou acordado enviar à fiscalização para verificar se estava reposta a área do
domínio público. Só isto; nada mais. NADA

VOTAMOS, NEM O RELATÓRIO APRESENTADO PELO

SENHOR VEREADOR MANUEL RIBEIRO; QUE, OBVIAMENTE E PELAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS
VOTARÍAMOS CONTRA. PORTANTO QUANTO À ACTA E EM TUDO O QUE DIGA A ESTE RESPEITO
VOTAMOS CONTRA.

(a) Neiva de Sá; (a) Manuel Freitas.". $ % % &

Pelo Vereador José Maria Costa, foi presente a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA - POLO INDUSTRIAL DA MEADELA - Na sequência da
deliberação aprovada pela Câmara Municipal foram efectuadas as diligências no sentido de se
conhecerem os proprietários dos terrenos situados na área de intervenção do Polo Industrial da
Meadela. O processo de negociação dos terrenos com os proprietários foi desenvolvido tendo
como referência o valor de 2.500$00/m² em relação aos terrenos a adquirir e o de 5.000$00/m²
em relação aos lotes de terreno a constituir. O processo de negociação com os proprietários

através de contratos promessa de permuta foi concluído, tendo apenas sido adquiridos os
terrenos das parcelas 18 e 25. O processo de aquisição da parcela 25, propriedade da Electrolima
que estava penhorada, foi concretizado através de uma oferta em hasta pública. Apresenta-se o
quadro sinóptico das parcelas e lotes permutados da área destinada à implantação do Polo
Industrial da Meadela:
ARTIGO

ÁREA

PARCELA

LOTE

ÁREA LOTE (S)

1578/2877

5.900

12 e 23

8-9-10-33-34

2.581

1587

6.182

22

24-25-26-27-28

3.088

1585

5.972

25

Compra

1576/1577

4.011

20 e 21

29-30-31-32

2.130

1569/1570/1571

3.397

14 e 24

11-18-35-36

2.932

1566

3.000

26

14-15-16-17

1.840

1573

2.500

16 e 17

19

1.133

1567

2.202

11

2-3

1.025

2876/1565

1.774

9 e 10

1-6

1.205(*)

1575

1.494

19

5

700

1572

1.340

15

7-12

871

1564

1.200

27

4-43

1.378(*)

1574

912

18

Compra

(*) A permuta dos lotes envolveu terrenos que não estavam na área de intervenção do Polo, mas
necessários para criação dos acessos à estrada nacional.
Propõe-se a ratificação dos respectivos contratos promessa de permuta e processos de aquisição de
terrenos, possibilitando assim, passar à fase seguinte, a construção das infraestruturas do Polo
Industrial da Meadela. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Vereadora Primeira
Substituta do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria
Costa, José Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ % % ' &
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Pelo Vereador José Maria Costa, foi presente a proposta que seguidamente se

transcreve:- "PROPOSTA - A Câmara Municipal de Viana do Castelo consciente do contributo
relevante que as Associações Ambientais desenvolvem na sensibilização e consciencialização dos
mais jovens para as questões do meio ambiente vem propor a atribuição dos seguintes subsídios: 1.
À Associação Cívica para a Defesa do Mar - AMIGOS DO MAR - Apoio às actividades de
ocupação formativa de tempos livres dos jovens - Projecto Ecojovem - subsídio de 50.000$00; 2.
À Associação do Vale do Neiva - A Mó - Actividades de Verão que incluem acções de limpeza,
levantamentos ambientais e de património construído, recuperação de uma Levada - subsídio de
100.000$00; 3. À Associação "Crepúsculos" - Acções de limpeza, recuperação de uma levada,
programas de educação ambiental no Rio Neiva, aquisição de diverso material de apoio para as
descidas do rio - subsídio de 100.000$00. (a) José Maria Costa " A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a
Vereadora Primeira Substituta do Presidente da Câmara Maria Flora Silva, e os Vereadores Manuel
Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ % % ) &
"

*

Pelo Vereador José Maria Costa, foi presente 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 à realização das obras que se propõem efectuar:
Freguesia

Chafé
Subportela
Barroselas
Meadela
Mujães
Torre
Afife
Castelo
Neiva
Outeiro
TOTAL

Obra – Destino

Caminho do Mudo
Arranjo Urbanístico Monte S. João
Obras Saneamento / Lar Idosos
Pavimentação / Infraestruturas Rua Zeca Afonso e Frei Luís Sousa
Beneficiação Cemitério
Caminho da Biqueira
Aquisição Cisterna
Aquisição Equipamento Apoio Praia/ Balneários
Aquisição Meios Mecânicos
Aquisição Equipamento Apoio Praia / Balneários
Pintura / Arranjos Sede Junta

Montante(contos)
1.600
3.000
3.000
8.500
2.500
2.500
1.500
2.030
3.000
2.030
1.000
30.660

(a) José Maria Costa". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Vereadora Primeira Substituta do
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José
Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ % % + &

,

Relativamente ao assunto indicado em título foi pelo Vereador José Maria
Costa, apresentada a informação que seguidamente se transcreve: "INFORMAÇÃO - A Câmara
Municipal de Viana do Castelo de acordo com os objectivos definidos no Plano Estratégico para a
estruturação territorial e reforço da coesão social tem vindo a promover uma política de
qualificação da habitação social e apostar na renovação dos espaços públicos envolventes dos
bairros sociais. A reabilitação da habitação, a qualificação dos espaços públicos, o reforço dos
níveis de segurança, a promoção de novas centralidades nas periferias, o aumento das condições de
mobilidade interna, são factores e acções que contribuem para a melhoria da qualidade de vida e da
coesão social e territorial do concelho. A proposta de adjudicação do projecto para um novo Bairro
Social para a freguesia de S. Romão do Neiva com 12 fogos (6 T2 e 6 T3), corresponde à
implementação do Programa de Habitação Social Concelhio. Este projecto destina-se a criar
melhores condições de habitabilidade a famílias residentes em situações muito precárias (barracos,
anexos, etc) e com poucos recursos económicos. Estão em curso neste momento os bairros da
Felgueira/Perre (32 fogos), bairro da Costeira/Alvarães (24 fogos), estando já adjudicados os
bairros de Barroselas (12 fogos) e da Areia/Darque (42 fogos). (a) José Maria Costa". "Ciente."
$% % - &
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Pela Vereadora Flora

Silva, foi presente a proposta que seguidamente se transcreve: "PROPOSTA - Têm vindo alguns
bares da cidade a solicitar o alargamento do horário de funcionamento para as 4 horas da manhã, na

sequência de algumas reclamações de moradores das ruas em que se situam, muitas das quais são
veiculadas pelos Srs. Presidentes de Junta que manifestam a sua oposição ao alargamento de
horário nas zonas residenciais. Considerando o conteúdo do número 2 do artigo 3º do
Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de
Venda ao Público que diz que "A Câmara Municipal deve ter em conta os interesses dos
consumidores, as novas necessidades de ofertas turísticas e as novas formas de animação e
revitalização dos espaços"; Reconhecendo que, nos múltiplos contactos mantidos com as
Comissões de Moradores reclamantes, com os proprietários dos bares e até com os frequentadores,
se tem vindo a concluir que os ruídos têm a sua origem na saída algo compulsiva e em massa ás 2
horas da manhã, proponho que, nos termos do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio e do n.º 4 do
artº. 2º do Regulamento Municipal:- 1. Se conceda, a título experimental e apenas para os bares que
cumprem os requisitos legais nomeadamente quanto a insonorização, o alargamento até ás 4 horas
da manhã. 2. Se alertem os proprietários dos Bares para a precariedade da autorização em função
do controlo que sejam capazes de assegurar na área exterior ao Bar. 3. Que, em caso de
reclamações justificadas, se proceda de imediato à restrição de horário. 4. Que desta deliberação se
dê conhecimento ao Governo Civil e à PSP solicitando também a melhor colaboração na vigilância
das zonas exteriores aos bares. Mais se informa que os bares que ora solicitam esse alargamento
são:- Buda Bar, S-Bar Lda., e Bar Glamour. (a) Maria Flora Silva". A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta e em consequência, autorizar, nos termos do número 4 do artigo 2º do
Regulamento Municipal acima referido, o funcionamento até ás 4 horas de todos os dias da
semana, aos bares referidos naquela e os demais que o solicitem, nos termos e condições a seguir
indicadas:1. A título experimental e apenas para os bares que cumpram os requisitos legais, nomeadamente
quanto a insonorização;

2. A título precário, em função do controlo que os Bares sejam capazes de assegurar na área
exterior;
3. Em caso de reclamações justificadas, proceder-se-à à revogação da autorização.
4. Que desta deliberação se dê conhecimento ao Governo Civil e à PSP, solicitando a melhor
colaboração na vigilância das zonas exteriores aos bares.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Vereadora Primeira Substituta
do Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa,
José Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ % % &

"

Pela Vereadora Flora Silva, foi presente a proposta que

/

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO
EM JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO - Importando proceder à realização de
pequenas intervenções de beneficiação em Escolas e Jardins de Infância do Concelho, e tendo
presente a colaboração que neste sector tem sido estabelecido entre Câmara Municipal e as Juntas
de Freguesias, proponho que sejam atribuídas às Juntas de Freguesia e para o fim especificado as
seguintes verbas:
JUNTA DE FREGUESIA
OUTEIRO

OBRA
Criação de Gabinete de Segurança, colocação de grades e portas

VERBA
218.205$00

NOGUEIRA

Colocação de Parquet e reparação de paredes em 2 salas de aula da Escola do 1º
Ciclo de Abelheira, no valor global de 546.000$00, sendo o mesmo repartido da
forma seguinte:
Para levantar, afagar e envernizar o chão - 288.750$00;
Para retocar e pintar as paredes - 257.250$00.
Colocação de portas de madeira
358.956$00

MUJÃES

Substituição da vedação do alpendre da Escola de Paço

SANTA MARIA MAIOR

TOTAL

500.000$00
1.123.161$00

(a) Maria Flora Silva". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Vereadora Primeira Substituta do
Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José

Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ % % 0 &
Vereadora

Pela

Flora Passos Silva, foi presente a proposta que seguidamente se transcreve:

"PROPOSTA - No decurso do Verão têm lugar, em locais abertos, iniciativas desportivas de
carácter regular que têm como objectivo a animação desportiva. De igual modo são calendarizadas
iniciativas de carácter competitivo que mobilizam diversas associações locais que contribuem para
a divulgação da actividade desportiva e promoção do Município. Importando criar condições
favoráveis à concretização destas iniciativas propõe-se que sejam atribuídas os seguintes apoios às
associações referenciadas:- Animação Regular: - Férias do Andebol – Andebol de Praia - Praia
de Afife – Julho/Agosto - Associação Desportiva Afifense - 100 Contos; Remar nas Férias – Rio
Lima Julho/Agosto - Arco - 100 Contos; Actividades Competitivas: Circuito Nacional
Andebol de Praia - Afife – 23, 24, 25 de Julho - Associação Desportiva Afifense – 250 Contos;
Campeonato Nacional de Surf – Masculino e Feminino - Praia do Bico – Afife – 13, 14, 15 de
Agosto - Surf Club de Viana - 600 contos; Troféu Nacional de Perícias - 3 e 4 de Setembro Viana
do Castelo – Associação Viana Motor Club - 50 Contos; Concentração de Motos Luso-Galaica –
23, 24 e 25 Julho - Moto Club de Viana - 50 Contos. (a) Maria Flora Silva " A Câmara
Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade,
estando presentes a Vereadora Primeira Substituta do Presidente da Câmara Maria Flora Silva, e os
Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José Meleiro, Manuel Freitas e
Neiva de Sá. $ % % &
*
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/

"
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Pela Vereadora Flora Silva, foi presente a proposta que seguidamente se transcreve:

"PROPOSTA - Realizando-se, mais uma vez, o tradicional Concurso de Quadras Populares das
Festas da Agonia, proponho se atribua ao Jornal Aurora do Lima, seu promotor, um subsídio de
60.000$00 - valor correspondente ao 1º Prémio (a) Flora Passos Silva" A Câmara Municipal
deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando

presentes a Vereadora Primeira Substituta do Presidente da Câmara Flora Passos Silva e os
Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José Meleiro, Manuel Freitas e
Neiva de Sá. $ % % &
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3

Pela Vereadora Flora Silva, foi presente a proposta que seguidamente se

*

transcreve:- "PROPOSTA - O Núcleo Anti-Racista de Viana do Castelo, realizou de 14 a 18 de
Julho o Acampamento Jovem - YOUTH EUROPEAN AGAINST RACISM - encontro
internacional de jovens europeus com convidados do Sahara Ocidental, de Timor-Leste e da GuinéBissau - tendo por objectivo construir um espaço de debate sobre a democracia, liberdade,
solidariedade de cooperação, direitos humanos, racismo, xenofobia, intolerância em favor da paz
no mundo. Reconhecendo o interesse do seu programa filosófico e sócio-cultural, proponho se
atribua ao Núcleo Anti-Racista de Viana do Castelo-NAV, um subsídio de 75.000$00 (a) Flora
Passos Silva". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade, estando presentes a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da
Câmara Flora Passos Silva e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa,
José Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ %
*
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Presente o

processo relativo ao assunto em epígrafe, do qual consta um requerimento apresentado pelo actual
concessionário, e registado na SEG em 08 de Julho corrente sob o n.º 9819, pelo qual solicita a
rescisão do respectivo contrato com efeitos a partir do dia 25 de Julho também corrente. A Câmara
Municipal deliberou deferir o pedido de rescisão do contrato de concessão de exploração, nos
termos em que foi requerido, mais tendo deliberado mandar notificar os concorrentes posicionados
em 2º, 3º e 4º lugares para declararem se mantêm as suas propostas e estão interessados em celebrar
o competente contrato de concessão de exploração, e em caso dos mesmos nada responderem ou
declinarem as suas propostas, mandar abrir novo concurso público. Esta deliberação foi tomada por

unanimidade, estando presentes a Vereadora Primeira Substituta do Presidente da Câmara Flora
Passos Silva e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José Meleiro,
Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ %
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A Câmara

Municipal deliberou introduzir as seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor:REFORÇOS E INSCRIÇÕES:- CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 01 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 01.01.03.01 - Pessoal Contrato termo certo - 5.000.000$00; 04.07 -

Pequenas Reparações e Conservações - 1.000.000$00; 04.09.07 - Outras aquisições 5.000.000$00; 05.01.03.02.05 - Processo eleitoral - 1.000.000$00; 05.01.03.02.07 - Outras
Transferências - 3.000.000$00; 09.06.11 - Mobiliário - 5.000.000$00; 10.01.03.01.02 - Centros
Cívicos - 10.000.000$00; 10.01.03.01.03 - Sedes de Juntas - 5.000.000$00; 10.01.03.01.12 - Outras
Transferências - 10.000.000$00; 10.03.02 - Instituições - 5.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:

01.03.03 - Prestações Complementares - 1.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 03 DEPARTAMENTO DE OBRAS: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 03.05 - Consumos de Secretaria -

1.000.000$00; 03.06 - Outros - 5.000.000$00; 04.03.02 - Outros - 2.000.000$00; 04.09.07 - Outras
Aquisições - 5.000.000$00; 09.01.09 - Outros Terrenos - 30.000.000$00; 09.02.01 - Construção 20.000.000$00; 09.03.01.06 - Arquivo Municipal - 1.000.000$00; 09.03.02.03 - Pavilhões
Gimnodesp.Municipais - 5.000.000$00; 09.04.02 - Esgotos - 20.000.000$00; 09.04.06 - Captação,
Tratamento e Distribuição Agua - 20.000.000$00; 09.04.07.02 - Construção/Beneficiação de E.M.
e C.M. - 10.000.000$00; 09.07.04 - Estudos/Projectos - 8.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA:
04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 01.01.02 - Pessoal dos

Quadros - 20.000.000$00; 01.01.03.01 - Pessoal contrato termo certo - 10.000.000$00; 02.01.02 Cultura - 5.000.000$00; 04.09.02 - Animação Cultural - 10.000.000$00. CONTRAPARTIDAS ANULAÇÕES (TOTAIS E PARCIAIS) E OUTRAS: CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 01 -

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 01.02.05 - Abonos Diversos -

5.000.000$00; 01.03.02 - Encargos com a Saúde - 4.000.000$00; 02.02 - Material Honorifico e de
Representação - 500.000$00; 05.03.03.02 - Outros - 1.000.000$00; 07.04 - Outras - 5.000.000$00.
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA: 01.02.03 - Vestuário e Artigos Pessoais - 400.000$00; CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 03
- DEPARTAMENTO DE OBRAS: CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:- 01.03.03 - Prestações Complementares

- 2.500.000$00; 02.03 - Outros - 500.000$00; 09.04.11.02 - Parques de Estacionamento 162.000.000$00; CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 04 - DEPARTAMENTO

DESENVOLVIMENTO:-

DE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:- 05.01.01.02 - Acção Social Escolar - 25.000.000$00; 05.01.01.03 -

Outras Transferências - 500.000$00; 05.01.03.02.07 - Outras Transferências - 29.600.000$00;
05.03.02.01.04 - Para fins de interesse turístico - 20.000.000$00. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes a Vereadora Primeira Substituta do Presidente da Câmara Flora
Passos Silva e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José Meleiro,
Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ % ' &
*
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Foi presente o processo de Obras em título do qual

consta o requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial, registado no Arquivo Municipal em vinte e
seis de Julho do corrente, sob o número 5338, pelo qual solicitam a isenção do pagamento das taxas
devidas pelo emissão da licença de obras, tendo a Câmara Municipal deliberado, ao abrigo da
alínea c) do número 1 do artigo 6º da Tabela da Taxa de Infraestruturas Urbanísticas e das
Observações números 8, alínea d) e 10 da Sub-Secção 3ª da Secção 1ª do Capítulo 4º da Tabela de
Taxas e Licenças, reconhecer à entidade requerente o direito à isenção das taxas correspondentes à
emissão da competente licença de obras. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes a Vereadora Primeira Substituta do Presidente da Câmara Flora Passos Silva e os
Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José Meleiro, Manuel Freitas e

Neiva de Sá. $ % ) &
Pela Vereadora Flora Silva, foi presente a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - CAMPEONATO DA EUROPA DE
ESGRIMA - ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO DE 29 DE JUNHO DE 1999 - Em
aditamento à deliberação em epígrafe relativa ao Campeonato da Europa de Esgrima a realizar-se
entre 15 e 22 de Novembro, informo que a Comissão Técnica Organizadora fica assim constituída:
Dr. Isaias Alves, em representação da C.M.V.C.; Dr. Luciano Faria em representação da Federação
Portuguesa de Esgrima; Sr. José da Silva Pereira em representação da Escola Desportiva de Viana.
Para melhor operacionalizar a gestão dos fundos necessários à realização do Campeonato proponho
que:- 1. O subsidio deliberado de 3.500.000$00 à EDV seja por esta transferido para a agora
constituída Comissão Técnica Organizadora. 2. Esta Comissão, que executa o Plano e Orçamento
do Campeonato, apresente, em tempo oportuno, o respectivo Relatório de Contas à C.M., à
Federação Portuguesa de Esgrima, ao IND e à EDV. 3. Esta deliberação seja comunicada à
Direcção de E.D.V., à Federação Portuguesa Esgrima e ao IND. (a) Flora Passos Silva". A Câmara
Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade,
estando presentes a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da Câmara Flora Passos Silva e os
Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa, José Meleiro, Manuel Freitas e
Neiva de Sá. $ % + &

Pela Vereadora Flora Silva, foi

presente a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - Em complemento da
deliberação de 01.06.99, relativa à animação de Verão, proponho seja atribuído um subsidio de
75.000$00 aos Grupos Participantes no desfile dos Santos Populares de Viana do Castelo. (a) Flora
Passos Silva". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade, estando presentes a Vereadora Primeiro Substituta do Presidente da
Câmara Flora Passos Silva e os Vereadores Manuel Ribeiro, Paulo Jorge Lains, José Maria Costa,

José Meleiro, Manuel Freitas e Neiva de Sá. $ % - &

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

