
MUNICIPIO PONTE 8 Utv1A 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

DELIBERA<;AO 

4.6 - APROV A<;AO DA P ARTICIPA<;AO DA CIM ALTO MINHO NO 

UNIMINHO - AECT DO MINHO TRANSFRONTEIRI<;O DOS PROJETOS DE 

CONVENIO E DE ESTATUTOS- A Camara Municipal deliberou por maioria com 

a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a participa<;ao da CIM Alto 

Minho no UNIMINHO e remeter a aprecia<;ao e aprova<;ao da Assembleia Municipal. 

Reuniao de Camara Municipal de 07 de Junho de 2013. 

A CHEFE DE DIVISAO, 

Sofia Velho/Dra. 
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· Victor Mendes - Presidente Camara Municipal de Ponte de Lima 

De: 
Enviado: 

Presidente- Camara Municipal de Ponte de Lima [presidente@cm-pontedelima.pt] 
segunda-feira, 3 de Junho de 2013 17:58 

Para: Eng.0 Victor Mendes 
Ass unto: Fw: Consulta Escrita UNIMINHO- Projetos de Convenio e de Estatutos- Aprovac;ao 

Camara e Assembleia Municipais 
Anexos: Doc_3_Convenio UNIMINHO- AECT do Minho Transfronteiric;o- Janeiro 2013.pdf; Doc_ 

3_Estatutos UNIMINHO- AECT do Minho Transfronteiric;o- Janeiro 2013.pdf; MINUTA 
UNIMINHO Deliberac;oes camara.doc 

From: geral 
Sent: Monday, June 03, 2013 5:07 PM O.l.O G;. . 1_3. 
To: geral 
Subject: Consulta Escrita UNIMINHO- Projetos de Convenio e de Estatutos- Aprovac;ao Camara e Assembleia 
Municipais 

Exma. Senhora 

Secretaria do Presidents da Camara Municipal de 

Arcos de Valdevez; Caminha; Melgac;o; Monc;ao; Paredes de Coura; 

Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valenc;a, Viana do Castelo e 

Vila Nova de Cerveira 

Reencaminho o presente mail para conhecimento do Senhor Presidents: 

Ex.mos Senhores Presidentes, 

Na sequencia da aprovac;ao dos "Projetos de Convemio e de Estatutos", relatives a constituic;ao do AECT 
na UNIMINHO- AECT do Minho Transfronteiric;o, vimos remeter proposta de "Minuta de Deliberac;ao" a 
considerac;ao de V. Exas., para aprovac;ao em reuniao do Executive Municipal e posterior submissao a 
respetiva Assembleia Municipal. 

Muito respeitosamente, 

Miguel Matos 

i il alto minho 
comun'liad~ intermu nicipal do mirho•lima 

Tel.: +351 258 800 200 
Tel. : +351 258 800 209 
E-mail: miguel.matos@cim-altominho.pt 
www.cim-altominho.pt 
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Exmos. Senhores Presidentes, 

Na sequencia da Delibera~ao do Conselho Executivo de 23 de Maio de 2013 no sentido de se submeter a aprova~ao 
por consulta escrita dos "Projetos de Convenio e de Estatutos", relativos a constitui~ao do AECT na UNIMINHO
AECT do Minho Transfronteiri~o, vimos agradecer o parecer de V. Exa sobre os referidos documentos ate ao 
proximo dia 31 de Maio de 2013, considerando-se favoravel a decisao se nada for comunicado em resposta ao 
presente email. 

A presente Consulta Escrita decorre da necessidade dos documentos ora apresentados terem que ser presentes, 
apos aprova~ao camartiria, nas Assembleias Municipais, cuja primeira reuniao estti agendada jti para o proximo 
dia 6 deJunho. ________________ _ 

Mais se informa que, em caso de aprova~ao dos documentos, a delibera~iio deverti ser ratificada na proxima 
reuniiio do Conselho Executivo. 

Aproveitamos para comunicar as fases de Aprova~ao dos Projetos de Convenio e de Estatutos (nos termos do 
deliberado em Assembleia Intermunicipal da CIM Alto Minho): 

• 1.0
- Aprova<;ao da participacao da CIM_Alto Minho !lo lJNIMINI:IO- AECT do Minho Transfronteiri~o 

em Conselho Executivo da CIM Alto Minho, nos termos do disposto no art. 19.0
, n.0 1, alinea k), dos 

Estatutos da CIM Alto Minho; 

• § Aprova<;ao da participa<;ao da CIM Alto_Minho_n_o-.IINJMINHO- AECT do Minho Transfronteiri~o, 
dos projetos de Convenio e ~ Estatutos, em cada Camara Municipal dos 10 Municfpios que integram a 

' ' 
CIM Alto Minho; 

• 3.0 
- Aprova<;ao da participa<;ao da CIM Alto Minho no UNIMINHO- AECT do Minho Transfronteiri~o, 

dos projetos de Convenio e de Estatutos, em cada Assembleia Municipal dos 10 Municfpios que integram a 

CIM Alto Minho; 
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• 4.0
- Aprova<;ao da participa<;ao da CIM Alto Minho no UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri~o, 

dos projetos de Convenio e de Estatutos, em Conselho Executivo da CIM Alto Minho, nos termos do 

disposto no art. 19.0
, n. 0 1, alinea k), dos Estatutos da CIM Alto Minho; 

• 5.0
- Aprova<;ao da participa<;ao da CIM Alto Minho no UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri~o, 

dos projetos de Convenio e de Estatutos, em Assembleia Intermunicipal da CIM Alto Minho, nos termos 

do disposto no art. 16.0
, alinea g), dos Estatutos da CIM Alto Minho. 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

Miguel Matos 

i il alto n1inho 
wmulil' dadl!' i ntermun icip~ l do mir.ho •lima 

Tel.: +351 258 800 200 
Tel : +351 258 800 209 
E-mail: miguel .matos@cim-altominho.pt 
www.cim-altominho.pt 
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Estatutos do UNJMJNHO - AECT do Minho Transfronteirio;:o 

CONVENIO DE COOPERA<;AO TERRITORIAL 
TRANSFRONTEIRI<;A ENTRE A COMUNIDADE 

INTERMUNICPAL DO MINHO-LIMA E A 
DEPUTACION DE PONTEVEDRA 

A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima e a Deputacion Provincial de 

Pontevedra, aqui representadas, respectivamente, por Antonio Rui Esteves Solheiro, na 

qualidade de Presidente do Conselho Executivo, e Rafael Louzan Abal, como 

Presidente da Deputaci6n, 

Tendo em conta os programas de coopera9ao e desenvolvimento local que vern 

sendo desenvolvidos em conjunto, no territ6rio espanhol e portugues, pela UNIMINHO 

- Associac;ao do Vale do Minho Transfronteiric;o, 

Vista a, actual, possibilidade de cnar entidades publicas, dotadas de 

personalidade juridica, nomeadamente os Agrupamentos Europeus de Coopera9ao 

Territorial (doravante designados em acr6nimo por AECT), nos termos do disposto no 

Regulamento (CE) n.0 1082/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho, 

com o objectivo de facilitar, promover a coopera9ao territorial entre os seus membros e 

refor9ar a coesao econ6mica e social, 

Considerando que, no actual contexto, dificilmente se podeni consegmr a 

maxima coesao econ6mica e social entre as povoa9oes de ambas regioes, conforme ao 

Tratado da Uniao Europeia, caso nao se facilite, reforce a respectiva comunica9ao e 

coopera9ao com a cria9ao de um Agrupamento Europeu de Coopera9ao Territorial, 

Dado que o AECT e uma figura juridica particularmente adequada para executar 

ac9oes ou projectos de coopera9ao, envolvendo parceiros estabelecidos em diferentes 

Estados-Membros, designadamente aqueles que possuam co-financiamento da Uniao 

Europeia atraves dos fundos comunitarios, bem como para facilitar e acompanhar a 

realiza9ao das ac9oes de coopera9ao territorial que nao beneficiam da patiicipa9ao 

financeira da Comunidade, 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri9o 
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Estatutos do UN1MINHO - AECT do Minho Transfronteiri9o 

Assim, com vista a promover a coopera<;ao territorial, transfronteiri9a, 

nomeadamente nos dominios da agricultura, saude, cultura, desporto, lazer, patrim6nio, 

turismo, aproveitamento conjunto e a protec<;ao do rio Minho, do meio ambiente, dos 

recursos naturais, 

Acordam as partes actma identificadas outorgar o presente Convenio de 

Coopera<;ao Territorial para constituir, ao abrigo do Regulamento (CE) n.0 1082/2006, 

dos AECT, conforme o Decreta-Lei n.0 376/2007, publicado no Diario da Republica, 1.3 

serie, n.0 215, de 8 de Novembro de 2007, eo Real Decreta 37/2008, de 18 de Janeiro, 

urn Agrupamento Europeu de Coopera<;ao Territorial, em que ambas aceitam ficar 

submetidas aos termos e clausulas seguintes: 

Capitulo I 

Disposi~oes gerais 

Clausula Primeira 

(Constitui~ao, Denomina~ao e Sede do AECT) 

1 - A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima e a Deputacion 

Provincial de Pontevedra com o objectivo de refor<;ar a coesao econ6mica e social no 

ambito das respectivas circunscri<;oes territoriais, acordam constituir um organismo de 

coopera<;ao territorial de natureza transnacional, pessoa jurfdica de direito publico com 

personalidade jurfdica, que se regera pelas normas do direito portugues aplicaveis as 

associa<;oes de Direito Publico. 

2 - 0 ente ora criado denomina-se UNIMINHO - AECT do Minho 

Transfronteiri~o, adiante designado abreviadamente por UNIMINHO-AECT, e tern a 

sua sede em Portugal, no Concelho de Valen<;a, na Avenida Miguel Dantas, 69, 4930-

678 Valen<;a, podendo ter uma Delega<;ao na Provincia de Pontevedra em local a 

designar pelo Presidente da Diputacion dessa Provincia e outras delega<;oes em 

diferentes localidades situadas na area geografica da circunscri<;ao territorial da 

Provincia de Pontevedra, mediante delibera<;ao da Assembleia-Geral, sob proposta do 

Director. 

UNIMINHO- AECT do Minho Transfronteiri<;o 
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Estatutos do UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiris:o 

Clausula Segunda 

(Dura~ao) 

0 UNIMINHO-AECT e constitufdo por urn perfodo de dez anos, contados a 

partir da data da publica9ao oficial dos Estatutos, prorrogavel por iguais periodos de 

tempo por acordo entre as entidades outorgantes. 

Clausula Terceira 

(Ambito Territorial da Actua~ao) 

0 UNIMINHO-AECT exercera as suas actividades no ambito das 

circunscri96es territoriais das entidades e instancias outorgantes, sendo em Portugal na 

circunscri9ao territorial da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima- Municfpios 

de Arcos de Valdevez, Caminha, Melga9o, Mon9ao, Paredes de Coura, Ponte da Barca, 

Ponte de Lima, Valen9a, Viana do Castelo e de Vila Nova da Cerveira- e em Espanha 

na circunscri9ao territorial da Diputaci6n de Pontevedra - Municfpios de Arbo, A 

Cafiiza, 0 Covelo, Crecente, A Guarda, As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario, Oia, 

Ponteareas, 0 Porrifio, 0 Rosa), Salceda de Caselas, Salvaterra do Mifio, Tomifio e Tui. 

Clausula Quarta 

(Lingua de Trabalho) 

1 - Sao lfnguas de trabalho o portugues, o castelhano e o galego. 

2- As delibera96es dos 6rgaos do UNIMINHO-AECT e todos os documentos 

elaborados por estes e pelos seus servi9os devem ser traduzidas para cada uma dessas 

lfnguas. 

Clausula Quinta 

(Admissao de novos membros) 

I - A admissao de novos membros e feita a pedido dirigido ao Director pela 

entidade publica ou privada que pretenda aderir ao UNIMINHO-AECT. 

UNlMINHO - AECT do Minho Transfronteiri9o 
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Estatutos do UNIMlNHO- AECT do Minho Transfronteiri<;:o 

2 - S6 podem ser admitidas entidades que tenham a sua sede na circunscri<;:ao 

territorial do Distrito de Viana do Castelo e da Deputaci6n Provincial de Pontevedra. 

3 -A admissao e feita por protocolo de adesao aprovado pela Assembleia-Geral , 

e a correspondente altera<;:ao estatutaria, com respeito pelo disposto nos artigos 4.0 e 5.0 

do Regulamento AECT. 

Chiusula Sexta 

(Atribui~oes e Dominios especificos) 

1 - 0 UNIMINHO-AECT, com respeito pelas atribui<;:oes e competencias a que 

se refere o artigo 7.0 do Regulamento AECT eo artigo 3.0 do Decreto Lei n.0 376/2007, 

de 8 de Novembro, com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento e refor<;:ar a 

coesao econ6mica e social dos respectivos territ6rios, tern por atribui<;:oes: 

a) - Conceber e executar projectos ou ac<;:oes para a prossecu<;:ao dessa 

coopera<;:ao; 

b) - Pro mover ou elaborar estudos, pianos, programas e formas de 

relacionamento entre os entes publicos associados; 

c) - Construir e gerir infra-estruturas e equipamentos; 

d) - Prestar servi<;:os de interesse publico; 

e)- Facilitar e promover a coopera<;:ao no ambito territorial em que exerce 

as suas fun<;:oes, com ou sem o financiamento da Uniao Europeia. 

2 - Para prosseguir as suas atribui<;:oes, o UNIMINHO-AECT, com ou sem 

financiamento da Uniao Europeia, desenvolveni actividades nos seguintes dominios : 

a) - Agricultura, pescas e desenvolvimento econ6mico; 

b) - Ambiente, recursos natura is e ordenamento do territ6rio; 

c) - Saude e assuntos sociais; 

d) - Uso, aproveitamento conjunto e protec<;:ao do rio M inho e da 

respectiva bacia hidrografica; 

e)- Recursos humanos, educa<;:ao, forma<;:ao e emprego; 

f) - Cultura, desporto, lazer, patrim6nio e turismo; 

g) - Infra-estruturas de saneamento basico e de abastecimento publico; 

h) - Defesa do rio Minho; 

i)- Patrim6nio naturale cultural ; 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri<;:o 
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Estatutos do UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiric;:o 

j) - Promovao dos produtos agrfcolas e de outros especificos do me10 

rural do seu ambito territorial; 

k) - Desenvolvimento econ6mico, nomeadamente do tecido empresaria] e 

comercial local; 

I) - Transporte e infra-estruturas viarias; 

m) - Protecvao civil, combate aos incendios, higiene e limpeza urbanas; 

n) - Equipamentos culturais, museol6gicos, desportivos, de recreio, 

turfsticos ou de lazer, de ambito transfronteirivo; 

o)- Quaisquer outras materias conexas com as indicadas nas alineas a) a 

n) deste numero. 

Chiusula Setima 

(Objectivo) 

0 UNIMINHO-AECT tern como objectivo conceber e executar projectos ou 

acv6es para facilitar e promover a cooperavao territorial na area em que exerce as suas 

funv6es, impulsionar ou elaborar estudos, pianos, programas e formas de 

relacionamento entre os membros, construir, gerir infra-estruturas e equipamentos e, 

ainda, prestar servivos de interesse publico, com respeito pelo estabelecido no 11 .
0 2, do 

artigo 1.0 e no artigo 7.0
, do Regulamento AECT. 

Capitulo II 

Orgaos 

Cl:iusula Oitava 

(Orgaos) 

Sao 6rgaos do UNIMINHO-AECT: 

a) - A Assembleia-Geral, constituida pelas Associadas, sendo cada uma delas 

representada por uma delega9ao, cujos membros serao designados pelos respectivos 

Presidentes; 

b) - 0 Director, que sera coadjuvado por urn Subdirector; 

c) - 0 Conselho Directivo; 

d) - 0 Conselho Fiscal. 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteirivo 
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Estatutos do UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri9o 

Chiusula Nona 

(Fun~oes) 

0 UNIMINHO-AECT tem como fun9ao facilitar e promover a cooperayao 

territorial entre os seus membros atraves de ac96es de cooperayao territorial nos ambitos 

enumerados na Chiusula Sexta, incluindo, para todos os efeitos, as ac96es de 

cooperayao enumeradas no artigo 6. 0
, do Regulamento (CE) n.0 1080/2006, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2006, bern como as ac96es que, 

com respeito pelas suas competencias e pela legisla9ao portuguesa e espanhola, lhe 

sejam cometidas, por delega9ao ou subdelega9ao de entidades nactonats ou 

comunitarias, para execu9ao de programas ou de projectos co-financiados ou nao pelos 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu ou Fundo de 

Coesao. 

Capitulo III 

Patrimonio, Regime de Financiamento e Solu~ao de Controversias 

Chiusula Decima 

(Patrimonio, Regime de Financiamento) 

0 UNIMINHO-AECT tern patrim6nio e finan9as pr6prios, nos termos 

estabelecidos no Estatuto. 

Chiusula Decima Primeira 

(Solu~iio das Controversias) 

1 - As controversias entre as instancias e outorgantes que integram o 

UNIMINHO-AECT deverao ser solucionadas pela Comissao Luso-Espanhola para a 

Coopera((ao Transfronteiri9a, conforme o disposto nas alineas c) e e), do n.0 2, do art. 

8.0
, da Conven9ao entre a Republica Portuguesa e o Reine de Espanha sobre 

Coopera((ao Transfronteiri9a entre Instancias e Entidades Territoriais, de 3 de Outubro 

de 2002. 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri9o 
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Estatutos do UNIMINHO- AECT do Minho Transfronteiri9o 

2 - Se, decorridos seis meses sabre a data da apresentayao do caso a Comissao 

Luso-Espanhola para a Cooperayao Transfronteiriya, nenhuma soluyao for por esta 

apresentada ou se uma das Partes rejeitar por escrito dirigido a outra a soluyao oferecida 

pela referida Comissao, qualquer uma das Partes pod era recorrer a via judicial, ficando 

desde ja estipulado que o foro competente eo da Comarca de Valen9a ou qualquer outro 

Tribunal portugues ou espanhol competente em razao da materia, hierarquia ou 

territ6rio. 

Chiusula Decima Segunda 

(Altera~ao do Convenio) 

A alterayao do presente Convenio tera de ser discutida e aprovada por consenso 

pelas entidades outorgantes, em Assembleia-Geral Extraordinaria especialmente 

convocada para o efeito por qualquer uma delas, devendo a entidade que pretende 

promove-la enviar a outra entidade a respectiva proposta com antecedencia de, pelo 

menos, noventa dias. 

Chiusula Decima Terceira 

(Extin~ao e Liquida~ao do Patrimonio) 

A extinyao e liquidayao do patrim6nio do UNIMINHO-AECT serao regidas 

pelo direito interno portugues aplicavel e pelo seu Estatuto. 

Clausula Decima Quarta 

(Regime de Funcionamento, Or~amento e Fiscaliza~ao das Contas e Liquida~ao) 

0 regime de funcionamento, o oryamento, o balanyo, a fiscalizayao das contas, o 

ambito e limites das responsabilidades dos seus membros, a liquidayao e as regras 

relativas ao estatuto e a gestao do pessoal sao as definidas no Estatuto do UNIMINHO

AECT, com respeito pelas disposiyoes do Regulamento AECT, do Decreta-Lei 

376/2007, de 8 de Novembro e do Real Decreta 37/2008, de 19 de Janeiro, relativas a 

estas materias. 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiriyo 
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Estatutos do UNIMJNHO - AECT do Minho Transfronteiri<;o 

Capitulo IV 

Disposi~oes finais 

Chiusula Decima Quinta 

(Cumprimento dos compromissos adquiridos e direito subsidiario) 

1 - As entidades territoriais outorgantes do presente Convenio estao obrigadas, 

desde a sua celebra((ao, a cumprir os compromissos que nele se determinam. 

2 - 0 direito aplicavel as obriga9oes estipuladas no presente Convenio e as 

questoes relativas ao funcionamento do UNIMINHO-AECT, nele nao especificamente 

reguladas, eo referido na sua Clausula Decima Sexta. 

Chiusula Decima Sexta 

(Direito aplicavel) 

I - 0 direito aplicavel ao Agrupamento Europeu de Coopera9ao Territorial agora 

criado, o UNIMINHO-AECT, e indicado no artigo 2.0
, do Regulamento AECT e na 

legisla9ao espanhola aplicavel. 

2 - Em tudo o que nao se encontra regulado pelas disposi9oes acima referidas, os 

neg6cios juridicos celebrados pelo UNIMINHO-AECT sao regulados, conforme os 

casos e o Iugar de cumprimento da obriga9ao ou da situa9ao dos bens, pelas 

competentes normas espanholas ou portuguesas de direito privado. 

3 - Em materia de contrata9ao publica e aplicavel, em Portugal, a Lei dos 

Contratos Publicos e, em Espanha, a Lei dos Contratos da Administra9iio Publica. 

Clausula Decima Setima 

(Denuncia e Cessa~ao de Vigencia) 

1 - Qualquer uma das entidades outorgantes pode denunciar antecipadamente o 

presente Convenio, no que a ele diz respeito, desde que comunique a outra entidade a 

sua inten9ao de o fazer, com uma antecedencia minima de cento e oitenta dias. 
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Estatutos do UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteirir;:o 

2 - A cessa<;ao de vigencia do presente Convenio nao afectara as medidas de 

coopera<;ao territorial ja adoptadas e executadas ou que estejam em execu<;ao, devendo 

constituir-se, neste ultimo caso, urn Comite paritario, designado pelas entidades 

outorgantes para assegurar a conclusao da execu<;ao de tais medidas, de acordo com o 

calendario e demais condi<;oes nelas previstas. 

Clausula Decima Oitava 

(Extin~ao do UNIMINHO-AECT) 

1 - Extinto o presente Convenio por decurso do prazo, denuncia ou por qualquer 

outra forma legalmente admitida, extingue-se automaticamente o UNIMINHO-AECT 

por este criado. 

2 - Extinto o UNIMINHO-AECT, as entidades outorgantes ficam obrigadas a 

regularizar os seus debitos para com ele necessaries a prossecu<;ao ate final dos 

trabalhos ou das actividades em curso a data da extin<;ao, sendo ainda aplicavel a Lei do 

Estado da sua sede que regula essas obriga<;oes das pessoas colectivas em extin9ao. 

3 - A decisao de extin9ao nao podera prejudicar a concretiza9ao de projectos e 

obras comuns que, de acordo com programas anteriormente aprovados, tenham sido 

iniciadas e que ainda nao estejam conclufdas a data da decisao. 

Clausula Decima Nona 

(Aprova~ao e Publica~ao) 

1 - A aprova9ao do presente Convenio pelas entidades territoriais outorgantes, 

respeitou as disposi9ao do artigo 4.0
, do Regulamento AECT, as disposi9oes do 

Decreta-Lei n.0 376/2007, de 8 de Novembro, e do Real Decreta 37/2008, a Lei e 

demais legisla9ao pottuguesa e espanhola aplicaveis. 

2 -Nos termos do artigo 5.0
, do Regulamento AECT e do artigo 9.0

, do Real 

Decreta 37/2008 e do n.0 2, do artigo 7.0
, do Decreta-Lei n.0 376/2007, acima citados, o 

presente Convenio sera publicado no Jornal Oficial das Comunidades e nos Jornais 

Oficiais do Reino de Espanha e da Republica Portuguesa. 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri9o 
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Estatutos do UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri<;o 

Como expressao do seu livre consentimento, as entidades territoriais 

intervenientes outorgam o presente Convenio em--- de---- de 2013 , celebrado num acto 

unico, em tres exemplares, nas linguas espanhola, portuguesa e galega, fazendo os tres 

textos igualmente fe. 

Pela Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, o Presidente do Conselho 

Executivo, 

(Antonio Rui Esteves Solheiro) 

Pela Deputaci6n Provincial de Pontevedra, o Presidente, 

(Rafael Louzan Abal) 
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Estatutos do UNIMJNHO - AECT do Minho Transfronteiris:o 

Estatutos do UNIMINHO - Agrupamento Europeu de 

Cooperac;ao Territorial do Minho Transfronteiric;o 

Capitulo I 

Disposi~oes Gerais 

Artigo 1.0 

(Denomina~ao e Natureza) 

A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima e a Deputacion Provincial de 

Pontevedra, nos termos do Convenio que outorgaram em .. , de ..... de 2012, constituem 

o UNIMINHO - Agrupamento Europeu de Coopera4Yao Territorial do Minho 

Transfronteiri4Yo, a partir de agora designado por UNIMINHO-AECT, pessoa 

colectiva de direito publico portugues, com personalidade jurfdica, que se regera pelo 

Regulamento (CE) n.0 I 082/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho 

(doravante denominado Regulamento AECT), pelo Decreta-Lei n.0 376/2007, de 8 de 

Novembro, pelo Real Decreta 37/2008, de 19 de Janeiro, pela demais legisla<;ao 

portuguesa e espanhola aplicavel e, ainda, pelos presentes Estatutos. 

Artigo 2.0 

(Dura~ao) 

0 UNIMINHO-AECT e constitufdo por um perfodo de dez anos, contados a 

partir da data da publica<;ao oficial do Convenio outorgado pelos Entes Publicos 

Associados, podendo ser prorrogado por iguais perfodos atraves de instrumento 

apropriado, que tera por objecto exclusivamente o acordo de prorroga<;ao. 
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Artigo 3.0 

(Sede e Delega~;oes) 

1 - 0 UNIMINHO-AECT tem a sua Sede em Portugal, no Concelho de 

Valen9a, Avenida Miguel Dantas, n.0 69, C6digo Postal4930-678. 

2-0 UNIMINHO-AECT tem uma Delega9ao em Espanha, em local a designar 

pelo Presidente da Deputacion Provincial de Pontevedra e, mediante deliberavao da 

Assembleia-Geral, sob proposta do Director, podeni ter outras delega96es em diferentes 

localidades situadas na area geografica da circunscrivao territorial da Provincia de 

Pontevedra. 

Artigo 4.0 

(Ambito Territorial) 

0 ambito territorial do UNIMINHO-AECT corresponde: 

a) - em Portugal, a delimitavao territorial da Comunidade Intermunicipal do 

Min/to-Lima, a qual integra os Municipios de Arcos de Valdevez, Caminha, Melga9o, 

Monvao, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valen9a, Viana do Castelo 

e de Vila Nova da Cerveira; 

b) - em Espanha, a circunscrivao territorial da Deputacion Provincial de 

Pontevedra que abarca os Concelhos de Arbo, A Cafiiza, 0 Covelo, Crecente, A 

Guarda, As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario, Oia, Ponteareas, 0 Porrifio, 0 

Rosa!, Salceda de Caselas, Salvaterra do Mifio, Tomifio e Tui. 

Artigo 5.0 

(Atribui~oes e Dominios especificos) 

1 - 0 UNIMINHO-AECT, com respeito pelas atribuiv6es e competencias a que 

se refere o artigo 7.0
, do Regulamento AECT eo artigo 3.0

, do Decreto Lei n.0 376/2007, 

de 8 de Novembro, com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento e reforvar a 

coesao econ6mica e social dos respectivos territ6rios, tem por atribuiv5es: 

a) - Conceber e executar projectos ou acv6es para a prossecuvao dessa 

cooperavao; 

b) - Pro mover ou elaborar estudos, pianos, programas e formas de 

relacionamento entre os entes publicos associados; 

c)- Construir e gerir infra-estruturas e equipamentos; 

d) - Prestar servivos de interesse publico; 
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e) - Facilitar e promover a coopera<;:ao no ambito territorial em que 

exerce as suas fun<;:oes , com ou sem o financiamento da Uniao Europeia. 

2 - Para prosseguir as suas atribui<;:oes, o UNIMINHO-AECT, com ou sem 

financiamento da Uniao Europeia, desenvolvera actividades nos seguintes dominios: 

a) - Agricultura, pescas e desenvolvimento econ6mico; 

b) - Ambiente, recursos natura is e ordenamento do territ6rio; 

c)- Saude e assuntos sociais; 

d) - Uso, aproveitamento conjunto e protec<;:ao do rio Minho e da 

respectiva bacia hidrognifica; 

e)- Recursos humanos, educa<;ao, forma<;:ao e emprego; 

f)- Cultura, desporto, lazer, patrim6nio e turismo; 

g)- Jnfra-estruturas de saneamento basico e de abastecimento publico; 

h) - Defesa do rio Minho; 

i) - Patrim6nio natural e cultural ; 

j) - Promo<;ao dos produtos agrfcolas e de outros especificos do meio 

rural do seu ambito territorial ; 

k) - Desenvolvimento econ6mico, nomeadamente do tecido empresarial e 

comercial local ; 

l) - Transporte e infra-estruturas viarias; 

m)- Protec<;:ao civil , combate aos incendios, higiene e limpeza urbanas; 

n) - Equipamentos culturais, museol6gicos, desportivos, de recreto, 

turisticos ou de lazer, de ambito transfronteiri<;o. 

o) - Quaisquer outras materias conexas com as indicadas nas alineas a) a 

n) deste numero. 

Artigo 6.0 

(Objectivo) 

0 UNIMINHO-AECT tern como objectivo conceber e executar projectos ou 

ac<;:oes para facilitar e promover a coopera<;ao territorial na area em que exerce as suas 

fun<;oes , impulsionar ou elaborar estudos, pianos, programas e formas de 

relacionamento entre os membros, construir, gerir infra-estruturas e equipamentos e, 

ainda, prestar serv i<;os de interesse publico, com respeito pelo estabelecido no n.0 2, do 

artigo 1.0 e no artigo 7.0
, do Regulamento AECT. 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri<;:o 
3/22 



Estatutos do UN1MJNHO - AECT do Minho Transfronteiri9o 

Artigo 7.0 

(Rela~oes com Autoridades Superiores, de Controlo e com Terceiros) 

1 - As relac;:oes do UNIMINHO-AECT com as autoridades de controlo (tutela) 

serao reguladas nos termos do disposto no Decreto-Lei n. 0 376/2007, de 8 de 

Novembro, e pela demais legislac;:ao portuguesa aplicavel. 

2 - As relac;:oes do UNIMINHO-AECT com terceiros, pessoas publicas ou 

privadas, serao reguladas por contratos, convenios, protocolos ou outros instrumentos 

legalmente admitidos, onde se definirao os direitos e deveres reciprocos. 

Artigo 8.0 

(Direitos dos Membros) 

Constituem direitos dos Membros: 

a) - Eleger e ser eleito para todos os 6rgaos sociais, nos termos estabelecidos nos 

presentes Estatutos; 

b) - Exercer os poderes e as faculdades previstos no Regulamento AECT e 

nestes Estatutos; 

c)- Participar em todas as actividades do UNIMINHO-AECT; 

d) - Propor a elaborac;:ao de pianos, projectos, programas, estudos, formas de 

relacionamento entre os Membros, modelos de gestao de infra-estruturas e 

equipamentos, prestac;:ao servic;:os de interesse publico, a realizac;:ao de obras, tudo em 

conformidade com as finalidades e objecto do UNIMINHO-AECT; 

e) - Solicitar e obter informac;:oes, documentos e publicac;:oes do UNIMINHO

AECT. 

Artigo 9.0 

(Deveres dos Membros) 

Constituem deveres dos Membros: 

a) - Respeitar e fazer respeitar os presentes Estatutos; 

b) - Colaborar na planificac;:ao, programac;:ao, promoc;:ao e execuc;:ao das 

actividades do UNIMINHO-AECT; 

c) - Defender os interesses, o prestigio e o born-nome do UNIMINHO

AECT; 
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d) - Contribuir para a realiza9ao dos objectivos estatutarios, de harmonia com 

as orienta9oes e directivas emanadas dos 6rgaos sociais; 

e) - Exercer os cargos para que for eleito; 

f) - Em cada ano civil e nos prazos estabelecidos para o efeito, entregar ao 

UNIMINHO-AECT as contribui9oes que tiverem sido incluidas nos 

respectivos Or9amentos, ap6s a aprova9ao destes; 

g) - Cumprir e fazer cumprir as disposi9oes Iegais e regulamentares 

respeitantes ao UNIMINHO-AECT, bern como os Estatutos e as 

delibera9oes dos 6rgaos do mesmo; 

h) - Solicitar, sempre e em primeiro Iugar, ao UNIMINHO-AECT a 

presta9ao de servi9os ou a execu9ao de tarefas que este possa realizar e 

utilizar preferencialmente os seus bens e equipamentos; 

i) - Pagar ao UNIMINHO-AECT as quantias a este devidas pela presta9ao 

de servi9os, realiza9ao de obras ou de qualquer outra tarefa; 

j) - Prestar ao UNIMINHO-AECT a colabora<;ao necessaria para a integral 

realiza9ao das suas finalidades, abstendo-se de praticar actos incompativeis 

com os seus fins e objecto ou de que possam resultar 

obstacu]os/impedimentos a prosseCUyaO daqueJas; 

k) - Pagar, no prazo maximo de 60 dias a contar da data do vencimento da 

obriga9ao, as quantias devidas ao UNIMINHO-AECT por servi9os por 

este prestados, pela realiza9ao de tarefas ou pela utiliza9ao dos seus bens 

ou equipamentos; 

I) - Executar as tarefas e cumprir todas as fun9oes que !he forem atribuidas 

pelos 6rgaos sociais do UNIMINHO-AECT. 

Artigo 10.0 

(Admissao de novos Membros) 

1 - A admissao de novos Membros e feita atraves de pedido dirigido ao Director 

pelas entidades publicas ou privadas que pretendam aderir ao UNIMINHO-AECT. 

2 - S6 podem ser admitidos entidades que tenham a sua sede na circunscri9ao 

territorial do Distrito de Viana do Castelo e da Deputaci6n Provincial de Pontevedra. 
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3 - A admissao e feita por protocolo de adesao, aprovado pela Assembleia-Geral, 

e a correspondente altera9ao estatutaria, com respeito pelo disposto nos artigos 4.0 e 5. 0
, 

do Regulamento AECT. 

Artigo 11.0 

(Lingua de Trabalho) 

1 - Sao linguas de trabalho o portugues, o galego e o castelhano. 

2 - As delibera96es dos 6rgaos do UNIMINHO-AECT e todos os documentos 

elaborados por estes e pelos seus servi9os devem ser traduzidas para cada uma das 

referidas lfnguas. 

Artigo 12.0 

(Patrimonio e Fina"';as) 

1 - 0 UNIMINHO-AECT tem patrim6nio e finan9as pr6prios, constitufdos 

pelos bens e direitos para ele transferidos ou adquiridos a qualquer tftulo, 

nomeadamente as dota96es, contribui96es e subsfdios que !he forem concedidos pelos 

seus Membros, os montantes de co-financiamentos nacionais, dos fundos da Uniao 

Europeia, do or9amento comunitario ou de outras origens que legalmente lhe sejam 

atribufdos e ainda: 

a) - Por quaisquer outras doa96es, subsfdios ou comparticipa96es de que venha a 

beneficiar; 

b) - Pelas receitas recebidas pelos servi9os prestados, pel a gestao de servi9os, 

pela utiliza9ao dos seus hens e equipamentos, bern como pela realiza9ao de tarefas; 

c) - Por outros rendimentos de hens pr6prios, do produto da sua al iena9ao ou da 

atribui9ao de direitos sabre eles; 

d) - Pelas heran9as e legados que !he tenham sido deixadas; 

e) - Pelos hens ou patrim6nio que, a tftulo gratuito ou oneroso, !he sejam 

atribufdos por Lei, contrato ou por qualquer outro acto jurfdico; 

f) - Por quaisquer outras receitas permitidas por Lei . 
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2 - As contribui<;oes anuais ordimirias dos Membros sao fixadas anualmente em 

Assembleia-Geral e deverao ser calculadas com base no or<;amento das despesas fixas 

anuais e das despesas que sedio previsivelmente geradas pela concep<;ao e programa<;ao, 

em cada ano, de actividades e ac<;oes. 

Artigo 13.0 

(Regime de Financiamento) 

- 0 financiamento do UNIMINHO-AECT e assegurado pelas contribui<;oes 

ordinarias e extraordinarias dos seus Membros, por subsfdios ou outras dota<;oes 

financeiras que estas lhe concedam, bern como pelos produtos e receitas referidas nas 

alineas a) a f) do artigo anterior. 

2 - 0 UNIMINHO-AECT pode, ainda, nos termos das regras sobre 

financiamento aplicaveis as entidades de direito publico portugues, financiar-se atraves 

de emprestimos que a curto, medio e Iongo prazo podera contrair junto de quaisquer 

institui<;oes autorizadas por Lei a conceder credito. 

3 - 0 UNIMINHO-AECT nao pode contratar emprestimos a favor de qualquer 

dos seus Membros. 

Artigo 14.0 

(Direito aplicavel) 

1 - 0 direito aplicavel ao Agrupamento Europeu de Coopera<;ao Territorial agora 

criado, o UNIMINHO-AECT, e indicado no artigo 2.0
, do Regulamento AECT e na 

legisla<;ao espanhola aplicavel. 

2 - Em tudo o que nao se encontra regulado pelas disposi<;oes acima referidas, os 

neg6cios jurfdicos celebrados pelo UNIMINHO-AECT sao regulados, conforme os 

casos e o Iugar de cumprimento da obriga<;ao ou da situa<;ao dos bens, pelas 

competentes normas espanholas ou portuguesas de direito privado. 

3 - Em materia de contrata<;ao publica, e aplicavel, em Portugal, a Lei dos 

Contratos Publicos e em Espanha, a Lei dos Contratos da Administra9iio Publica. 

UNIMTNHO - AECT do Minho Transfronteiri<;o 
7/22 



Estatutos do UNIMJNHO - AECT do Minho Transfronteiri.yo 

Capitulo II 

Estrutura Organica e Funcionamento 

Secc;ao I 

Orgaos 

Artigo 15.0 

(Orglios do UNIMINHO-AECT) 

Sao 6rgaos do UNIMINHO-AECT: 

a) - Assembleia-geral; 

b)- Director; 

c)- Conselho Directivo; 

d) - Conselho Fiscal ; 

e)- Conselho Consultivo, de constituivao facultativa. 

Secc;ao II 

Da Ass em bleia-Geral 

Artigo 16.0 

(Natureza e Composi~lio) 

1 -A Assembleia-Geral eo 6rgao deliberativo do UNIMINHO-AECT. 

2 - A Assembleia-Geral e constituida pelos Membros, sendo cada urn deles 

representado por uma delegavao de 17 pessoas, designadas pelos respectivos 

Presidentes. 

3 - 0 exercicio da referida representavao nao sera remunerado, sem prejufzo da 

responsabilidade do UNIMINHO-AECT pelo pagamento das despesas de deslocavao, 

alojamento e alimentavao. 

Artigo 17.0 

(Presidencia e Mesa da Assembleia-Geral) 

1 - A Assembleia-Geral e dirigida por uma Mesa constitufda por um Presidente e 

urn Secretario, que e o Subdirector. 

2 - 0 Presidente da Assembleia-Geral e o Presidente do Membra que nao esteja 

a exercer as fun9oes de Director. 

3 - 0 mandata do Presidente e do Secretario tem a duravao de dois anos . 
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4 - 0 Presidente sera substituido, nas suas faltas ou impedimentos, pelo 

Secretario e, na falta deste, par um membra da Assembleia par esta eleito. 

5 - Na primeira reuniao, ate a eleic;ao da Mesa da Assembleia-Geral, a 

Presidencia e exercida conjuntamente pelos Presidentes do Conselho Executivo da 

Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima e da Deputacion Provincial de 

Pontevedra, que indicarao dais Secretarios da sua escolha de entre os Membros e de 

acordo com as regras da paridade. 

Artigo 18.0 

(Sessoes) 

I -A Assembleia-Geral reline ordinariamente duas vezes par ana, uma durante o 

mes de Abril e outra durante o mes de Outubro. 

2 - A Assembleia-Geral reline extraordinariamente sempre que necessaria, 

mediante convocac;ao do Presidente de Mesa, par sua iniciativa ou a requerimento de 

qualquer dos Membros. 

3 - As sess5es, ordinarias ou extraordinarias, realizam-se na sede do 

UNIMINHO-AECT quando a Presidencia estiver cometida ao Presidente do Conselho 

Executivo da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima e na Delegac;ao de 

Pontevedra quando aquela estiver cometida ao Presidente da Deputacion Provincial de 

Pontevedra. 

4- A Assembleia-Geral pode deliberar em termos distintos da regra consagrada 

no nlimero anterior sempre que tal se justifique e desde que seja aprovado par consenso. 

Artigo 19.0 

(Competencias da Assembleia-Geral) 

Compete a Assembleia-Geral: 

a)- Aprovar o seu Regimento; 

b) - Aprovar as alterac;oes dos Estatutos; 

c)- Deliberar sabre a admissao de novas Membros; 

d) - Fixar anualmente na reuniao de Abril , sob proposta do Director, os 

montantes maximos das contribuic;oes dos Membros para o ana civil seguinte e na 

reuniao de Outubro deliberar sabre o montante concreto da contribu ic;ao de cada 

Membra para ser inscrito no ort;amento do UNIMINHO-AECT; 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteirit;o 
9/22 



Estatutos do UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri9o 

e) - Apreciar e votar, na reuniao ordinaria de Abril, os documentos de presta<;ao 

de contas e apreciar o cumprimento do plano de actividades, a qualidade da gestao e da 

presta<;ao dos servi<;os e das tarefas realizadas; 

f) - Discutir e votar, na reuniao ordinaria de Outubro, o plano de actividades para 

o ano seguinte, a proposta de or<;amento, apresentados pelo Director, bem como 

apreciar o inventario de todos os bens, direitos e obriga<;oes patrimoniais e a qualidade e 

eficiencia da gestao do UNIMINHO-AECT; 

g)- Aprovar, sob proposta do Director, a celebra<;ao de protocolos, convenios ou 

contratos com entidades terceiras; 

h) - Aprovar os Regulamentos sabre os procedimentos internos do 

UNIMINHO-AECT relativos a selec<;ao de pessoal, contrata<;ao, regime jurfdico, 

regime financeiro e quaisquer outros procedimentos indispensaveis ao legal 

funcionamento do Agrupamento. 

i) - Aprovar a outorga de contratos e concessoes sempre que o seu valor seja 

igual ou superior a quinze por cento dos recursos totais do or<;amento anual, tenham 

caracter plurianual ou digam respeito a im6veis ou servi<;os de interesse geral 

relacionados com o meio ambiente, a saude, a educa<;ao, as comunica<;oes ou a energia. 

j) - Fixar, sob proposta do Director, os montantes minimos e maximos das taxas, 

os pre<;os de presta<;ao de servi<;os e de tarefas, nomeadamente da gestao de servi<;os 

publicos comuns, nos tennos da Lei; 

k)- Autorizar a aliena<;ao, a constitui<;ao de onus ou encargos sabre im6veis que 

integrem o patrim6nio do UNIMINHO-AECT; 

I) - Autorizar, sob proposta do Director, a cria<;ao e extin<;ao de delega<;oes do 

Agrupamento com caracter permanente ou temporario, com excep<;ao da Delega<;ao 

permanente na Provincia de Pontevedra; 

m) - Deliberar sabre a dissolu<;ao do UNIMINHO-AECT e a liquida<;ao do seu 

patrim6nio. 

n) - Autorizar o Director a adquirir, alienar ou onerar bens im6veis, fixando as 

respectivas condi<;oes gerais, podendo determinar, nomeadamente, o recurso a basta 

publica; 
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o) - Autorizar o Director a negociar e contrair empn:!stimos, a curto, medio e 

Iongo prazo. 

p) - Fixar a remunera~ao do pessoal dirigente, administrative e tecnico; 

q) - Eleger e demitir os membros do Conselho Fiscal ; 

r)- Exercer os demais poderes que !he sejam conferidos por Lei, pelos presentes 

Estatutos ou pelo seu Regimento. 

Artigo 20.0 

(Reunifies da Assembleia-Geral) 

I - A Assembleia-Geral reunir-se-a em sessao ordinaria, pelo menos, duas vezes 

por ano e extraordinariamente sempre que for convocada pelo seu Presidente ou a 

solicita~ao do Director do UNIMINHO-AECT. 

2 - A Assembleia-Geral e convocada, por correio postal , electr6nico ou por fax, 

com, pelo menos, 8 dias de antecedencia, devendo constar da convocat6ria a ordem do 

dia, o local , dia e a hora da reuniao. 

Artigo 21.0 

(Formas de adop~ao de Decisoes) 

I - A Assembleia-Geral delibera sempre por consenso e com respeito pelo 

principia da paridade, com excep~ao na materia de emprestimos em que a decisao deve 

ser tomada por unanimidade. 

2 - Na impossilidade de deliberar nos termos precedentemente expendidos, a 

Assembleia-Geral delibera por maioria dos seus membros. 

Artigo 22.0 

(Competencias do Presidente da Assembleia-Geral) 

Compete ao Presidente de Mesa da Assembleia-Geral: 

a) - Convocar a Assembleia-Geral para as reuni5es ordinarias e extraordinarias; 

b) - Dirigir os trabalhos da Assembleia; 

c) - Exercer os demais poderes que !he sejam conferidos por Lei, pelos Estatutos, 

ou pelo Regimento da Assembleia. 
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Sec~ao III 

Do Director 

Artigo 23.0 

(Natureza e Composi~ao) 

1 - 0 Director eo 6rgao executivo singular do UNIMINHO-AECT. 

2 - 0 Director e, por inerencia de fun96es e alternadamente, o Presidente do 

Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima e o Presidente 

da Deputacion Provincial de Pontevedra. 

3- 0 mandato do Director e de dois anos. 

4 - 0 Director sera coadjuvado por um Subdirector, designado nos termos do 

artigo 26.0
• 

Artigo 24.0 

(Competencias do Director) 

1 - Compete ao Director no ambito da organiza9ao e funcionamento: 

a) - Assegurar o cumprimento das delibera96es da Assembleia-Geral; 

b) - Convocar as reunioes ordinarias e extraordinarias do Conselho Directivo e 

dirigir os respectivos trabalhos; 

c) - Executar as delibera96es do Conselho Directivo e coordenar a respectiva 

actividade; 

d) - Representar o Agrupamento em Juizo e, fora dele, em todos os actos e 

contratos; 

e) - Dirigir as actividades e os serVI'fOS tecnicos e administrativos do 

UNIMINHO-AECT, de acordo com as suas finalidades e objecto; 

f) - Executar e fazer cumprir o or9amento e o plano, os projectos e os programas 

de investimento e desenvolvimento transfronteiri9o, bem como o plano de actividades 

para cada ano civil; 

g) - Autorizar o pagamento das despesas or9amentadas; 

h) - Assinar e visar a correspondencia que como Director remeta a quaisquer 

entidades ou organismos publicos. 

i) - Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por Conven9ao, Lei, 

por estes Estatutos ou por delibera9ao do Conselho Directivo. 
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2 - Compete, ainda, ao Director: 

a) Sem prejuizo dos poderes conferidos as respectivas entidades 

concessiomirias, coordenar e gerir as redes de abastecimento de agua, saneamento 

basico, gestao dos residuos s6lidos urbanos, industriais e hospitalares transfronteiri<;os; 

b) - Conceber, coordenar e apoiar programas integrados de gestao das infra-

estruturas e equipamentos culturais, desportivos, de recreio e lazer transfronteiri<;os; 

c)- Gerir equipamentos colectivos comuns destinados a protec<;ao civil , combate 

aos incendios, de higiene e limpeza urbanas, equipamentos culturais, museol6gicos, 

despotiivos, de recreio, turfsticos ou de lazer, de ambito transfronteiri<;o; 

3 - Com excep<;ao das competencias previstas nas alineas a) , f) e g), do 11.
0 I , 

deste artigo, o Director podera delegar no Subdirector as competencias previstas no 

presente artigo. 

Artigo 25.0 

(Autoriza~ao para a Pratica de Actos em Caso de Excepcional e Justificada Urgencia) 

0 Director pode praticar quaisquer actos da competencia da Assembleia-Geral , 

sempre que o exijam circunstancias excepcionais e que nao seja possivel reuni-la 

extraordinariamente em tempo util, ficando, porem, esses actos sujeitos a subsequente 

ratifica<;ao na primeira reuniao daquela ap6s a pratica do acto. 

Do Subdirector 

Artigo 26.0 

(Natureza e Composi~ao) 

- 0 Subdirector sera designado pelo Presidente do Membro que, no momento 

da designa<;ao, nao esteja a exercer as fun<;oes de Director, ouvido o Presidente do outro 

Membro. 

2 - 0 mandato do Subdirector e igual ao do Director. 

Artigo 27.0 

(Competencia do Subdirector) 

Compete ao Subdirector: 

a) - Assistir e auxiliar o Director; 

UNIMINHO- AECT do Minho Transfronteiri<;o 
13/22 



Estatutos do UNIMINHO- AECT do Minho Transfronteiri9o 

b)- Velar pelo correcto arquivo e conserva<;:ao da documenta<;:ao; 

c)- Realizar tarefas de gerencia ordinaria que !he sejam delegadas; 

d) - Actuar como Secretario de aetas da Assembleia-Geral e do Conselho 

Consultivo; 

e) - Exercer as demais fun<;:oes que !he forem cometidas ou delegadas pelo 

Director. 

Artigo 28.0 

(Secretario Executivo) 

Havera um Secretario, contratado para esse efeito, a quem compete dirigir os 

servi<;:os administrativos e exercer as fun<;:oes em materia puramente executiva que !he 

forem cometidas pelo Director ou pelo Subdirector. 

Sec~ao IV 

Do Conselho Directivo 

Artigo 29.0 

Natureza e Composi~ao 

I - 0 Conselho Directivo e o 6rgao executivo colegial do UNIMINHO-AECT 

e e composto por quatro membros, pelo Director, que preside, porum Vice-Presidente e 

por dois Vogais. 

2- 0 mandata de todos os membros do Conselho Directivo e de dois anos. 

3 - Quando o Presidente do Conselho Directivo do UNIMINHO-AECT for o 

Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, 

sera Vice-Presidente o Presidente da Deputaci6n de Pontevedra e, assim, 

altemadamente. 

4 - Os dois Vogais serao nomeados pelos Presidentes das Entidades e Instancias 

territoriais e os seus mandatos coincidem com os do Presidente do Conselho Directivo. 

5 - 0 Conselho Directivo sera coadjuvado tecnicamente por um Secretario, 

contratado para esse efeito, que nao tera direito a voto. 
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6 - 0 Secretario tera as funy5es que !he forem cometidas pelo Regimento do 

Conselho e todas aquelas que lhe forem delegadas pelo Presidente do Conselho, em 

materia puramente executiva. 

7 - Compete ainda ao Secretario dirigir os servi9os administrativos e apresentar 

ao Conselho Directivo, nos meses de Junho e Dezembro, urn relat6rio sobre a gestao do 

UNIMINHO-AECT e sobre a execu9ao dos pianos, projecto, tarefas e demais 

actividades programadas. 

8- A adopyao de decisoes pelo Conselho Directivo deve ser por consenso e com 

respeito pelo principia da paridade. 

Artigo 30.0 

Competencias do Conselho Directivo 

1 -Compete ao Conselho Directivo no ambito da organizayao e funcionamento : 

a) - Elaborar e submeter, atraves do seu Presidente, a aprova9ao da Assembleia

Geral o plano de actividades e a proposta de or9amento; 

b) - Propor, atraves do seu Presidente, anualmente a Assembleia-Geral, na sua 

reuniao de Abril , os montantes maximos das contribui9oes dos Membros para o ano 

civil seguinte; 

c) - Apresentar, atraves do seu Presidente, a Assembleia-Geral propostas 

concretas de protocolos, convenios ou contratos que pretende celebrar com terceiros e 

requerer autorizayao para a celebrayao desses instrumentos; 

d) - Propor, atraves do seu Presidente, a Assembleia-Geral, para fixa9ao, o 

montante maximo e minimo das taxas, os pre9os de prestayao de serviyos e de tarefas, 

nomeadamente da gestao de servi9os publicos comuns, nos termos da Lei; 

e) - Propor, atraves do seu Presidente, a Assembleia-Geral a cria9ao e extin9ao 

de delegay5es do Agrupamento com caracter permanente ou temporario, com excepyao 

da Delegayao permanente na Provincia de Pontevedra; 

f) - Solicitar a Assembleia-Geral autoriza9ao para adquirir, alienar ou onerar 

hens im6veis e para fixar as respectivas condiy5es gerais; 

g) - Apresentar a Assembleia-Geral para aprovayao e autorizayao proposta de 

negocia9ao de emprestimos a curto, medio e Iongo prazo que pretenda contrair; 
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h) - Apresentar a Assembleia-Geral proposta de remunera9ao do pessoal 

dirigente, administrativo e tecnico; 

i) - Elaborar e aprovar normas de controlo interno, bem como o inventario de 

todos os bens, direitos e obriga9oes patrimoniais e respectiva avalia9ao e, ainda, os 

documentos de presta9ao de contas a submeter a aprecia9ao e vota9ao da Assembleia; 

j) - Velar pela qualidade dos servi9os prestados pelo UNIMINHO-AECT e 

acompanhar a realiza9ao dos pianos e actividades programadas e em execu9ao; 

k) - Elaborar e apresentar candidaturas a programas comunitarios, pottugueses, 

espanh6is ou de qualquer outra entidade de financiamento ou de co-financiamento das 

actividades desenvolvidas pelo Agrupamento; 

I) - Contratar pessoal administrativo e tecnico, com observancia das disposi~_;oes 

legais reguladoras dessa materia e destes Estatutos; 

m) - Exercer ac~_;ao disciplinar. 

3 - 0 Conselho Directivo podera delegar no seu Presidente as competencias 

previstas no presente artigo que, pela sua natureza, nao devam ser exercidas 

colegialmente. 

Artigo 31.0 

Competencia do Presidente do Conselho Directivo 

I - Compete ao Presidente do Conselho Directivo: 

a) - Convocar as reunioes ordinarias e extraordinarias e dirigir os respectivos 

trabalhos; 

b) - Executar as delibera9oes do Conselho Directivo e coordenar a respectiva 

actividade; 

c) - Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por Conven~_;ao, Lei, 

por estes Estatutos ou por delibera~_;ao do Conselho Directivo. 

2 - 0 Presidente do Conselho Directivo pode delegar ou subdelegar o exercfcio 

das suas competencias nos demais membros do Conselho. 
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Sec~ao V 

Do Conselho Fiscal 

Artigo 32.0 

(Constitui~ao e Competencias) 

0 Conselho Fiscal e constituido por urn Presidente e dois Vogais, aos quais 

compete: 

a) - Verificar periodicamente a regularidade das contas quer no aspecto 

contabilistico, quer na sua correspondencia com a situa<;ao real; 

b) - Solicitar a convocat6ria da Assembleia-Geral se verificar a existencia de 

abusos ou irregularidades graves em materia de gestao econ6mica e financeira ; 

c)- Dar parecer sabre o relat6rio e contas anuais. 

Sec~ao VI 

Do Conselho Consultivo 

Artigo 33.0 

(Constitui~ao e Competencias) 

I - 0 Conselho Consultivo e um 6rgao de consulta do Director, por este 

presidido e constituido por quatro membros permanentes e por, no maximo, quatro 

membros nao permanentes. 

2 - Sao membros permanentes o Director, o Presidente da Assembleia-Geral do 

UNIMINHO-AECT e dois juristas, sendo um espanhol e outro portugues. 

3 - Sao membros nao permanentes dois especialistas nas materias sabre as quais 

se pretende obter parecer, sendo dois portugueses e dois espanh6is, escolhidos por 

consenso pelos membros permanentes tendo em conta a materia cujo parecer se 

pretende obter. 

4 - 0 Conselho Consultivo reline sempre que for convocado pelo Director ou 

pelo Presidente da Assembleia-Geral. 

5 - Compete ao Conselho Consultivo emitir pareceres nao vinculativos sabre 

todas as materias que sejam submetidas a sua aprecia<;ao. 
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Capitulo III 

Pessoal 

Artigo 34.0 

(Servi~os de apoio tecnico e administrativo) 

I - 0 UNIMINHO-AECT e dotado de servi9os de apo10 tecnico e 

administrative vocacionados para recolher e sistematizar a informa9ao e para elaborar 

os estudos necessaries a prepara9ao das decisoes, bern como para promover a respectiva 

execu9ao. 

2 - A natureza, a estrutura e o funcionamento dos servi9os previstos no numero 

anterior serao definidos em regulamento aprovado pela Assembleia-Geral, sob proposta 

do Director. 

3 - Os servi9os do UNIMINHO-AECT poderao funcionar em colabora9ao com 

servi9os especializados dos seus Membros ou serem por estes apoiados. 

Artigo 35.0 

(Regime de Pessoal) 

1 - 0 UNIMINHO-AECT dispora de mapa de pessoal proprio, aprovado pela 

Assembleia-Geral mediante proposta do Director, devendo consagrar no seu or9amento 

as necessarias dota9oes para o pagamento das remunera9oes e demais encargos. 

2 - 0 mapa a que se refere o numero anterior sera preenchido por concurso 

publico, que se regera, na parte aplicavel ao recrutamento e a selec9ao de pessoal, pela 

legisla9ao portuguesa aplicavel, sendo o pessoal contratado por contrato individual de 

trabalho regulado pelo C6digo de Trabalho vigente em Portugal. 

3 - 0 pessoal funcionario procedente de urn ou outro Membro do Agrupamento 

ficara em situa9ao de servi9os especiais ou equivalente de maneira a que lhe seja 

reconhecido o direito a reintegra9ao imediata em caso de extin9ao da comissao de 

servi9os no UNIMINHO-AECT. 

4 - Em materia disciplinar e aplicavel a legisla9ao !aboral vigente em Portugal, 

salvo se for trabalhador da Administra9ao do Estado (da sua nacionalidade) em que sera 

aplicavel a legisla9ao disciplinar desse Estado. 
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Artigo 36.0 

(Remunera~oes e demais Encargos com o Pessoal) 

As remuneras;oes e demais encargos com o pessoal serao suportadas, 

exclusivamente, pelo on;amento do UNIMINHO-AECT. 

Capitulo IV 

Gestao financeira e patrimonial 

Artigo 37.0 

(Das normas or~amentais, contabilisticas e financeiras) 

I - 0 or9amento anual do UNIMINHO-AECT conteni, obrigatoriamente, uma 

rubrica com as despesas de funcionamento e outra com as despesas de exploras;ao, 

devendo em tudo o mais respeitar as regras de elaboras;ao de or9amentos e de 

contabilidade estabelecidas pelo direito portugues para as associa9oes publicas. 

2 - As contas serao, obrigatoriamente, acompanhadas de informa9ao anual de 

gestao e de urn relat6rio de auditoria, sendo obrigat6ria a sua publica9ao. 

Artigo 38.0 

(Documentos de presta~ao de contas a Assembleia-Geral) 

1 - 0 Director elaborani, com referencia a 31 de Dezembro de cada ano, e 

apresentani a Assembleia-Geral, no mes de Abril do ano seguinte, OS documentos de 

prestas;ao de contas para aprecia9ao e aprovas;ao. 

2 - No relat6rio de actividades o Director exponi e justificani a ac9ao 

desenvolvida, demonstrani a regularidade or9amental da efectivas;ao das despesas, 

discriminara os financiamentos obtidos com o mapa de origem e a aplica9ao de fundos e 

prestani todos os esclarecimentos necessarios a interpretas;ao das contas apresentadas. 

Artigo 39.0 

(Fiscaliza~ao e Julgamento das Contas) 

I - As contas do UNIMINHO-AECT estao sujeitas a aprecia9ao e julgamento 

consagrado pela ordem juridica portuguesa para as associa9oes publicas. 

2 - As contas devem ser enviadas pelo Director a entidade fiscalizadora 

competente, dentro dos prazos legalmente estabelecidos. 
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Artigo 40.0 

(Controlo de Gestao dos Fundos) 

- 0 controlo finance iro da gestao dos fundos, publicos e privados, utilizados 

pelo UNIMINHO-AECT cabe, por fon;:a do disposto no n.0 I, do artigo 12.0
, do 

Decreto-Lei n.0 376/2007, de 8 de Novembro, a lnspec<;ao-Geral das Finan<;as e sao, nos 

termos do disposto no artigo 2.0
, do Regulamento AECT, regulados pelo direito interno 

portugues. 

2 - 0 controlo interno da referida gestao sera feita nos competentes servi<;os do 

UNIMINHO-AECT por uma equipa mista constitufda por igual numero de tecnicos 

especializados, designados pela Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima e pela 

Deputaci6n Provincial de Pontevedra e coordenada porum tecnico indicado por aquele 

Agrupamento. 

3 - 0 controlo da gestao dos projectos, actividades, programas ou ac<;oes co

financiadas pela Uniao Europeia e feito nos termos estabelecidos pela legisla<;ao 

comunitaria sobre o controle dos fundos da Comunidade. 

4 - Para efeitos de controlo da gestao dos fundos, publicos e privados, utilizados 

pelo UNIMINHO-AECT, todas as informa<;oes e documentos deverao ser cometidos 

aos referidos servi<;os especializados, cabendo ao Director fixar um prazo para o efeito . 

Artigo 41.0 

(Das modalidades de responsabilidade dos Membros) 

1 - A responsabilidade pelas dfvidas do UNIMINHO-AECT e regulada pelo n.0 

2, do artigo 12.0
, e a dos seus Membros pelo n.0 3, do mesmo artigo, ambos do 

Regulamento AECT. 

2 - A responsabilidade de cada Membro e ilimitada, salvo disposi<;ao em 

contrario da sua Lei nacional. 

3 - As responsabilidades dos Membros, salvo acordo em contrario legalmente 

valido, sao sempre assumidas em partes iguais. 

UNIMINHO - AECT do Minho Transfronteiri<;o 
20/22 



Estatutos do UNIMJNHO - AECT do Minho Transfronteiri<;:o 

Capitulo V 

Disposi(,:oes Finais 

Artigo 42.0 

(Aitera~oes Estatuarias) 

Os Estatutos podem ser modificados por acordo dos Membros e com respeito 

pelo estabelecido no Regulamento AECT e na legislayao portuguesa e espanhola 

aplicavel. 

Artigo 43.0 

(Extin~ao do UNIMINHO-AECT) 

- Sem prejufzo do disposto no artigo 14.0
, do Regulamento AECT, findo o 

perfodo de dez anos o UNIMINHO-AECT extingue-se por decurso do prazo se, por 

acordo dos Membros, nao for prorrogado o prazo de vigencia do Convenio que o 

constituiu. 

2 -No caso de extin9ao do UNIMINHO-AECT procede-se a liquida9ao do seu 

patrim6nio. 

3 - Os Membros ficam obrigados a regularizar os seus debitos para com o 

UNIMINHO-AECT necessarios a prossecu9ao ate final dos trabalhos ou das 

actividades em curso a data da extin9ao. 

4 - A decisao de extin9ao do UNIMINHO-AECT nao podera, de qualquer 

modo, prejudicar a concretiza9ao de projectos e obras comuns que, de acordo com 

programas anteriormente aprovados, tenham sido iniciadas e que ainda nao estejam 

concluidas a data da decisao. 

Artigo 44.0 

(Liquida~ao) 

- Deliberada a liquidayao do UNIMINHO-AECT este mantem a sua perso

nalidade jurfdica para efeitos de liquida9ao e ate a aprova9ao final das contas pelos 

liquidatirios. 

2 - Pode ser liquidatario o Director, setal for deliberado pela Assembleia-Geral. 

3 - 0 patrim6nio do UNIMINHO-AECT e repartido, sem prejufzo de terceiros, 

entre os Membros na propor9ao da respectiva contribui9ao para a sua constitui9ao. 
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Artigo 45.0 

(Foro Competente) 

Nos termos do disposto no artigo 15.0
, do Regulamento AECT, o foro 

competente para a resoluvao de todos os litigios entre os Membros decorrentes da 

aplica9ao ou interpreta9ao destes Estatutos ou entre o UNIMINHO-AECT e qualquer 

urn dos Membros ou com terceiros e: 

a) -Para os litigios que tenham por objecto as materias contidas nos numeros 3 e 

6, do artigo 4.0
, e no artigo 13.0

, ambos do Regulamento AECT, eo Tribunal 

do Estado-Membro cuja decisao e impugnada; 

b) -Nos demais casos em que a legisla9ao comunitaria nao determine outro foro 

competente, a competencia e atribuida ao Tribunal da Comarca de Valen9a ou 

qualquer outro Tribunal portugues que, em razao da hierarquia, materia ou 

territ6rio, seja o competente nos termos da legislavao portuguesa. 

Artigo 46.0 

(Omissoes) 

Em tudo o que os presentes Estatutos forem omissos regulara o Regulamento 

(CE) 11.
0 1082/2006, de 5 de Julho, o Decreto-Lei n.0 376/2007, de 8 de Novembro, e os 

principios e disposi96es legais aplicaveis as associa96es publicas portuguesas. 

Valen9a, -- de -------de 2013 

Pela Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, o Presidente do Conselho 

Executivo, 

(Antonio Rui Esteves Solheiro) 

Pela Deputacion Provincial de Pontevedra, o Presidente, 

(Rafael Louzan Abal) 
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