Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2020.
Informação do Presidente
CÂMARA MUNICIPAL

VIANADOC!.STEL~.
Nos u1as

28 e 29 d e novem bro, o p res1ºd ente d a Camara acompan hou a v1s1ta
. . ao A1to
Minho, da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para reuniões de trabalho,
Ga~WrcUcf!~eéWie~fana do Castelo para conhecimento da realidade das regiões tendo referido que
um dos problemas do território é a demografia, e a formação profissional.
A

No dia 1 de dezembro, decorreu a homenagem da Câmara Municipal de Viana do
Castelo a José Natário com a atribuição do seu nome ao Pavilhão Municipal de Monserrate, local
onde treina a Associação Juventude de Viana, clube do qual José Natário foi fundador e
dirigente.
No dia 3 de dezembro, o Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de Presidente
da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), participou em Leiria, e com a presença da
Secretária de Estado da Valorização do Interior de Portugal, na Assembleia-Geral da RIET, onde
ficou acordada a necessidade do investimento no corredor Atlântico e decidido exercer toda a
pressão política, social e económica sobre ambos os governos para a defesa desta prioridade .
Nos dias 4 e 5 de Dezembro, o Presidente da Câmara Municipal participou na 137ª
Reunião Plenária do Comité das Regiões que também assinalou o 25º Aniversário desta
organização e onde, durante o debate preparatório, defendeu um olhar atento das instituições
europeias para a demografia e para os grandes desafios que se colocam neste âmbito,
especialmente a Portugal e Espanha .
Nos dias 10 e 11 de dezembro, o Presidente da Câmara participou em Antuérpia no 15º
OECD Local Development Forum, evento para analise e partilha de boas práticas sobre
programas de emprego e skills e sua adequação às exigências do mercado, tendo intervindo
como orador no Workshop "Cultivating successful entrepreneurs for local innovation and job
creation " .
No dia 19 de Dezembro, o Presidente da Câmara e presidente da CIM Alto Minho esteve
presente , em Ponte de Lima , na apresentação da Estratégia de Adaptação às Alterações
Climáticas 2020-2030, no seminário final "Alto Minho adaPT - Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas", com o objectivo de promover a apresentação pública e a
concertação de estratégias intermunicipais de adaptação às alterações climáticas, iniciativa que
iniciativa contou com a intervenção do secretário de Estado da Mobilidade.
De 27 a 29 de Dezembro, organizado pelo Voleibol Clube de Viana decorreu a 9ª edição
do Viana Volley Cup, no Pavilhão Municipal de Santa Maria Maior, Pavilhão da Escola Frei
Bartolomeu dos Mártires, Pavilhão Municipal José Natário, Pavilhão Mestre Luís Braga e
Pavilhão da Escola Secundária de Monserrate, com a participação de mais de 1200 atletas de 84
equipas, oriundas de 29 clubes.
No dia 4 de Janeiro, realizou-se com a presença do Ministro do Ambiente a cerimónia
que assinalou o início de atividade da Águas do Alto Minho, empresa que servirá 100 mil clientes
com abastecimento de água, em ba ixa, e saneamento de águas residuais. Esta cerimónia contou
também com a presença dos presidentes da Câmara do distrito aderentes à nova Entidade
Gestora que iniciou a sua atividade no dia 1 de Janeiro, e repre sentantes das Agua s do Norte e
Aguas de Portugal.
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No dia 8 de Janeiro, foram inauguradas, com a presença do Ministro da Educação, as
obras de requalificação da EB 2,3 e Secundária Frei Bartolomeu dos Mártires e Escola Básica e
da EB 2, 3 Secundária de Barroselas.
O Presidente da Câmara e o Presidente da AEVC, no âmbito da política de promoção e
internacionalização de Viana do Castelo, receberam nos dias 10 e 11 de Janeiro uma delegação
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC}, do Brasil. Durante a visita à cidade e
concelho, foram apresentadas as potencialidades de Viana do Castelo, nas áreas da economia
do mar, indústria automóvel, eólico, das infraestruturas, agroindustrial e turismo. A delegação
visitou o Parque Empresarial de Lanheses e os Estaleiros Navais da West Sea.
A 22ª Meia Maratona Manuela Machado realizou-se no 19 de janeiro com a presença
de mais de 4.000 atletas entre corrida e caminhada solidária, num total de 22 nacionalidades. A
receita da Caminhada solidária reverteu para o Centro Social e Paroquial de Perre.
Integrada no programa das Comemorações do 1722 Aniversário de elevação de Viana
do Castelo a cidade por D. Maria li, o Presidente da Câmara inaugurou nos Antigos Paços do
Concelho a exposição" Arquitetura em Viana do Castelo "em homenagem a 12 arquitetos
notáveis que ajudaram a construir a cidade. Na Sessão Solene Comemorativa do 172º
aniversário de elevação de Viana do Castelo, realizada no Teatro Municipal de Viana do Castelo,
foram entregues 24 títulos honoríficos a personalidades e instituições que marcaram a vida da
cidade e do concelho, bem como a atribuição do título de Cidadã Honorária da cidade a Ana
Paula Vitorino.
De 21 a 23, Presidente da Câmara visitou a Comunidade de Roissy, em França, no âmbito
da política de internacionalização do Município para estabelecer contatos e preparar potenciais
cooperações estratégicas. No dia 23, o Presidente da Câmara, participou numa conferência
dedicada às Artes e Ciências da Equitação, onde apresentou o projeto de proteção e preservação
dos garranos, encontro que visa discutir os projetos de conservação da biodiversidade em
Portugal, com destaque para os equinos, com a participação da Universidade de Kyoto e
Universidade Sorbonne Nouvelle.
No dia 24 de Janeira, com a presença do Ministro da Educação e do Desporto, decorreu
a IV Gala do Desporto de Viana do Castelo e para prestar homenagem aos campeões que, na
época desportiva 2018/2019, conquistaram 240 títulos nacionais, europeus ou mundiais e onde
foram atribuídos galardões a 144 atletas premiados, que conquistaram um total de 193 títulos
nacionais federados. Na ocasião, o Presidente da Câmara anunciou que o Município vai
apresentar a candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2022.
Decorreu nos dias 28 e 29 de Janeiro, o quarto encontro transnacional do projeto
URBACT - The Playful Paradigm, que tem como objetivo utilizar os jogos como uma forma
flexível e inovadora de criar espaços saudáveis e sustentável, participado pelas cidades de Udine,
Cork, Larissa, Katowice, Norvigrad, Esplugues de Llobregat e Klaipeda.
Realizou-se, no dia 29 de Janeiro a sessão de apresentação e arranque do projeto
Atlantis, o primeiro centro europeu de teste de robôs marítimos em ambiente real" criado no
Windfloat Atlantic através do consórcio constituído pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC}, a EDP (NEW - Centre For New Energy
Technologies), entre outros.

O concurso de dramaturgia Prémio Lucilo Valdez, promovido pela Câmara Municipal de
Viana do Castelo, contou com 69 participações de todo o país, sendo Miguel Falcão o vencedor
da primeira edição do prémio instituído pelo Município para homenagear o ator e dramaturgo
Lucilo Valdez e promover o incentivo à criação teatral.
No dia 31 de Janeiro, o Presidente da Câmara Municipal e Presidente da CIM do Alto
Minho, reuniu com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, e o
Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, para balanço e levantamento
de necessidades, no âmbito do processo de descentralização.
As comemorações do 22 ºAniversário do regresso do navio Museu Gil Eannes a Viana
do Castelo realizaram- nos dias 31de janeiro e 1 de Fevereiro, com uma sessão solene a bordo
presidida pelo Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Fundação Gil Eannes, durante
a qual foi feita a apresentação do livro" "Gil Eannes-Anjo do Mar'' de João David Batel Marques
e a visita aos 27 novos espaços reabilitados, com Apresentação da encenação "Gil Santareno
Eannes" pelo Teatro do Noroeste - CDV e no dia 1 de Fevereiro a sessão de apresentação do
livro" Mia a Bordo" para um público infantil.
No dia 2 de Fevereiro decorreu com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo a cerimónia de inauguração do órgão de tubos da Igreja Paroquial de Serreleis
cuja aquisição contou com um apoio da autarquia, no âmbito do programa "Valorizar o
Património", tendo a inauguração incluído um concerto pelo organista italiano Enrico Viccardi.
Decorreu, a 6 de Fevereiro, um programa de divulgação das Forças Armadas, que visou
aproximar a comunidade e os alunos da instituição. Cerca de 330 alunos de escolas vianenses
participaram em ações das iniciativas "Alista-te por um dia" para alunos do 4º ano do Ensino
Básico e "Cidadania e Forças Armadas", destinada a alunos do terceiro ciclo (9º ano), no âmbito
deste programa. Estas actividades foram acompanhadas pelo chefe do Estado-Maior-Genera l
das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, e pelo Presidente da Câmara Municipal. O
programa terminou com uma apresentação das Forças Armadas aos deputados da Assembleia
Municipal, na Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal.
De 11 a 13 de Fevereiro realizou-se a Sessão Inaugural do Comité das Regiões
respeitante ao início do novo mandato 2020 2025, durante a qual foram eleitos os órgãos
representativos do Comité, bem como das delegações nacionais dos diversos estados membros.
O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo integrou duas comissões de trabalho ECON e NAT e foi eleito vice-presidente da Delegação Portuguesa, que conta 12 representantes .
No dia 14 de fevereiro, o Presidente da Câmara participou em Lisboa a convite do Sr.
Primeiro Ministro na Reunião de Concertação Territorial, para análise da descentralização das
competências. Neste dia, a embaixadora do Canadá em Portugal, Lisa Rice Madan, reuniu com
o executivo municipal, num encontro que teve como objetivo apresentar as potencialidades do
concelho, as indústrias, empresas e investimentos e visitou alguns equipamentos municipais e
o Navio Museu Gil Eannes.

Viana do Castelo, 28 de Fevereiro de 2020

O Presidente da Câmara Municipal
José Maria Costa
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CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Execução Orçamental Ano 2020
Período - 2020 I 01 I 02 a 2020 I 02 /27

Execução
Receita
9.024.523,09€

Despesa

Taxa

8.852.931 ,84€

8,80%

Dívida a
Fornecedores

3.869.464,84 €

O Chefe de Divisão Financeira

.~V\ ·
António Alberto Moreira do Rego
28/02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM
24.02.2020 E ESTADO ACTUALIZADO DOS MESMOS
1
PROCESSO - nº. 1656/09.4BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga

ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR- Manuel Luís Martins Gigante
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 149.500,00,
acrescida de juros legais.
VALOR DA ACÇÃO - € 149.500,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

2
PROCESSO- nº. 1447/08.0BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES- Richard David Buckley e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 5.6.2008, que indeferiu o
pedido de licenciamento de uma moradia no lugar de Ferreiros, Afife ou, em
alternativa, condenação no pagamento de indemnização pela perda de valor do seu
terreno.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Os AA. interpuseram recurso da sentença que julgou a acção
improcedente. Aguarda a decisão do recurso.

3
PROCESSO - nº. 133/09.SBEPRT-TAF do Porto - U.O. 2-6º Juiz
ESPÉCIE - Execução de sentença
EXEQUENTE - Manuel Carlos Costa Marinho
EXECUTADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de execução da sentença que anulou a deliberação
desta C.M. de 27.01.1998, com vários pedidos relacionados com tal execução.
VALOR DA ACCÃO -{ 125.000,00
ESTADO ACTUAL - O Município interpôs recurso da sentença para o TCA Norte,
tendo sido dado provimento ao recurso quanto às questões relativas às deduções das
remunerações auferidas pelo exequente ao serviço da CM de Barcelos, da sociedade
"Risco 2000 - Projectos de Engenharia e Arquitectura, Lda. e pelo exercício de cargo
na Resulima - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A". O Autor
interpôs recurso para o STA, aguardando-se a prolação do respectivo acórdão.

4
PROCESSO- nº. 800/10.3BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES-José Paulo Esteves Martins Pinheiro e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do parecer desfavorável emitido pela
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P., proferido em 2.11.2009 no
âmbito do processo de obras em que é requerente o Autor, e vários pedidos com o
mesmo conexos.
VALOR DA ACÇÃO - { 30.000,01
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

5
PROCESSO - nº. 2012/10.7 BEBRG - TAF de Braga
2

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Alcídio Afonso da Rocha Lima
RÉU - Município de Viana do Castelo
08,JECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho do
Sr. Vereador do Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal proferido
no processo de obras n.º DJ/SPO n.º 468/85, que ordenou a demolição voluntária de
obras sitas na Rua das Breias, freguesia de Vila Fria, deste concelho, e que tomou
posse administrativa do imóvel e ainda do despacho de 11.10.2010 que indeferiu
liminarmente o pedido de licenciamento dessa mesma obra.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,10
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual nos foi favorável, porquanto
absolveu o Município de todos os pedidos formulados na acção. O A. interpôs
recurso da sentença, aguardando-se a decisão do TCA Norte.

6
PROCESSO- nº.1485/08.2 BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
IMPUGNANTE-Adérito Jorge de Abreu Cardoso
IMPUGNADO- Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de Anulação da liquidação da taxa de ocupação do
domínio público pela utilização de rampa de acesso ao prédio do Impugnante, sito na
Rua Carolino Ramos, Lote 1 e 2, Lugar de Lamoso de Cima, freguesia de Monserrate,
deste concelho, no montante de€ 2675,62.
VALOR DA ACÇÃO-€ 2.678, 62
ESTADO ACTUAL- Em recurso no TCA Norte.

7
PROCESSO - nºs. 863/08.lBEBRG e 698/09.4BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Virgin Flower - Comércio Internacional de Flores, Ldª.
3

RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 21.02.2008, que ordenou
o embargo de trabalhos de limpeza e preparação da parcela de terreno sita em
Carreço e bem assim pedido de condenação na indemnização de € 28.440,00,
acrescida de juros de mora e de indemnização a liquidar em execução de sentença;
Pedido de anulação do despacho de 23.01.2009, que ordenou o embargo de trabalhos
de montagem de estufas na parcela de terreno sita em Carreço e bem assim pedido
de condenação na indemnização de € 28.440,00, acrescida de juros de mora e de
indemnização a liquidar em execução de sentença;
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - As partes chegaram a acordo, tendo sido proferida sentença a
homologar a transacção, aguardando-se o respectivo trânsito em julgado.

8
PROCESSO- nº. 411/11.6BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum com processo ordinário
AUTORES- Rui Avelino Torres Martins
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na reparação de um
veículo sinistrado, na indemnização diária de 10,00 {', na indemnização de {
42.697 ,32, acrescida de juros de mora desde a citação e no pagamento de danos
futuros, tudo em consequência de acidente de viação ocorrido na EN. 305, na
freguesia de Neves, devido a queda de árvore.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Allianz Portugal, S.A,
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2010.
VALOR DA ACÇÃO-€ 100.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi ordenada a apensação do processo ao processo n.º
1992/12.2 BEBRG, aguardando-se a remarcação da audiência final .

* * *
9
PROCESSO - nº. 23/2000- 4ºJuizo Cível - TJVC
4

ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA- ERI- Estudos e Realizações Imobiliárias, SA
RÉUS - Município de Viana do Castelo, Estado Português e Freguesia de Afife
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento da sua propriedade sobre vários
prédios sitos na orla costeira de Afife, pedido de restituição de prédios sem as obras
e equipamentos pretensamente implantados sobre os seus prédios, pedido de
indemnização a liquidar em execução de sentença e pedido de indemnização de
300.000$00 diários desde a citação dos Réus até à restituição dos prédios referidos
livres de quaisquer obras, bem como a fixação de sanção pecuniária compulsória de
500.000$00 diários desde o trânsito em julgado da sentença até à restituição efectiva
dos prédios.
VALOR DA ACÇÃO - 3.500.001$00
ESTADO ACTUAL - O Tribunal da Relação de Guimarães deu provimento ao
recurso apresentado pelo Município e, consequentemente, anulou de novo o
julgamento em relação às respostas dadas pelo Tribunal de 1.ª Instância
relativamente a vários quesitos, com a consequente repetição do julgamento quanto
aos mesmos. A anteceder a repetição do julgamento, o Tribunal ordenou que se
proceda à delimitação do domínio público marítimo onde ele confronta com os
prédios da Autora, nos termos estabelecidos no DL n. 0 353/2007, de 26.10, tudo em
ordem a dar cumprimento ao primeiro Acórdão da mesma Relação proferido nos
autos, procedimento que está a decorrer.

10
PROCESSO - nº. 823/01 - 4ºJuiz - TAC do Porto
ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA - ERI- Estudos e Realizações Imobiliárias, SA
RÉU - Município de Viana do Castelo, vários autarcas do executivo dos últimos
mandatos e variadíssimos funcionários da Câmara Municipal (ao todo, 36 Réus)
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de indemnização de 107.600.000$00, acrescida de
juros de mora.
VALOR DA ACÇÃO -107.600.000$00
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa até à decisão final do processo
referido no número anterior.
5

11
PROCESSO - nº. 510/07.9BEBRG - 1ª UNIDADE ORG. -TAF DE BRAGA
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Manuel Alves Rodrigues e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 27.12.2006, que deferiu
um pedido de alteração de licença a Olívia de Sousa Viana Manso, em Mazarefes.
VALOR DA ACÇÃO - € 3.741,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferido acórdão pelo TCAN, o qual negou provimento
aos recursos interpostos por ambas as partes, e como tal, manteve a sentença do
T AF de Braga que tinha julgado a acção parcialmente procedente, e
consequentemente, declarado a nulidade do despacho do Sr. Vereador da área da
Gestão Urbanística da CMVC de 27.12.2006, que deferiu o aditamento ao projecto
de arquitectura apresentado pelos contra-interessados em 17.11.2006, no processo de
obras n.º 376/99. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.

12
PROCESSO - nº. 1578/08.6BEBRG - T AF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES-José Carlos Santos Loureiro e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - 1. Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
da Portaria nº. 390/90, de 23.05, do PDM de Viana do Castelo e do PU da Cidade de
Viana do Castelo no que respeita à classificação do prédio dos AA. como
pertencendo à RAN e área de elevado valor paisagístico; 2. Pedido de declaração de
que o prédio dos AA. não tem qualquer ónus que impeça a sua utilização como solo
urbano com condições de edificabilidade semelhantes à média dos prédios urbanos
vizinhos; 3. Pedido de condenação solidária no pagamento aos AA. na indemnização
a liquidar em execução de sentença pelos prejuízos sofridos desde 1991 até à data da
sentença a proferir; 4. Subsidiariamente, pedido de condenação solidária no
pagamento da indemnização de f 450.000,00 e juros desde 1991; 5. Ainda
subsidiariamente, pedido de condenação do Município a repor o prédio rústico dos
AA. no estado em que se encontrava, repondo toda a terra que nele se encontrava e
6

que dele foi extraída ou, se tal não for possível, a pagar o seu valor, no montante de {
375.000,00.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

13
PROCESSO - nº. 648/11.8 BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Ministério Público
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Senhor
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 27.01.2009, que deferiu o licenciamento
da construção de uma moradia em Vilares, Outeiro, Viana do Castelo, a Milton
Faria Videira de Abreu.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda marcação de audiência final.

14
PROCESSO- nº. 836/11.7BEBRG-TAF de Braga- U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a Forma Sumária
AUTOR - Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por acidente de
viação, de t: 8.039,20, acrescida de juros de mora vincendos até cfectivo pagamento.
Na acção é também demandada a Allianz Portugal, S.A, para quem o Município
havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2009.
VALOR DA ACÇÃO - t: 8.039,20
ESTADO ACTUAL-Tem audiência final agendada para o dia 15.05.2020.
7

15
PROCESSO - nº. 1023/11.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção administrativa especial
AUTORA-Modelo Continente-Hipermercados, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de normas do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.00,01
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. A Autora interpôs recurso
relativamente aos vícios que improcederam, encontrando-se o processo a aguardar a
decisão de tal recurso.

16
PROCESSO - nº. 1558/11.4BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR-Pedro Henrique da Silva Novo
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de€ 10.727,63, acrescida de juros de mora vincendos sobre a quantia de€
10.240,58, até cfcctivo pagamento.
Na acção é também demandada a Allianz Portugal, S.A, para quem o Município
havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2010.
VALOR DA ACÇÃO-€ 10.727,63
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

17
PROCESSO - nº. 747/12.9BEPRT- U.0.5 -TAF de Braga
8

ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR- Manuel Carlos da Costa Marinho
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização de € 125.000,00 por
danos morais em virtude de afastamento por decisão disciplinar posteriormente
anulada.
VALOR DA ACÇÃO - ( 125.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual foi parcialmente procedente e,
em consequência, condenou o Município no pagamento da quantia de ( 17.500,00. O
A. interpôs recurso da sentença, aguardando-se a decisão do recurso.

18
PROCESSO - nº. 1159/12.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR- STAL, cm representação de vários bombeiros municipais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento ao direito de os
representados do Autor dependerem directamentc, em termos funcionais,
administrativos, hierárquicos e disciplinares do Comandante do Corpo de
Bombeiros do Município, pedido de declaração de nulidade do acto de nomeação do
Chefe de Divisão de Segurança e Protecção Civil, pedido de condenação do
Município a negociar com os representados do Autor os objectivos e competências a
definir no âmbito da avaliação de desempenho com o seu superior hierárquico
imediato e pedido de declaração de que a NEP 1/2012, emanada do Chefe de Divisão
de Segurança e Protecção Civil viola o disposto nos artigos 45º/l e 2 e 46º da Lei 66B/2007 e ais. c), d) e i) do art. 87º e art. 90º, ambos do RCTFP, com a condenação do
Município a abster-se de praticar os testes físicos aí discriminados e de fixar tais
testes como objcctivo individual de avaliação do desempenho dos associados do
Autor.
VALOR DA ACÇÃO-€ 30.001,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

19
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PROCESSO - nº. 1676/12.lBEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR-António Ferreira de Miranda e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo e ARH Norte, I.P.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento de que não existe
linha de água ou curso de água sobre o prédio dos mesmos e que vem representada
na Planta de Condicionantes do PDM e no PP para a área Marginal ao Lima, entre a
Ponte Eiffel e a Ponte do ICl, em Darque, e na Planta de Ordenamento do PDM, e
outros pedidos com o mesmo relacionados, nomeadamente, para a correcção das
citadas plantas.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

20
PROCESSO - nº. 1992/12.2BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumaríssima
AUTOR - ULSAM, E.P.E
RÉUS - Município de Viana do Castelo e EP - Estradas de Portugal
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de€ 1.981,87, acrescida de
juros legais, por assistência a sinistrado.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Allianz Portugal, S.A,
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2010.
VALOR DA ACÇÃO - € 1.981,87
ESTADO ACTUAL - Foi ordenada a apensação do processo ao processo n."
411/11.6 BEBRG, aguardando a remarcação da audiência final.

21
PROCESSO - nº. 13/13.2BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
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AUTOR- Domingos da Silva Teixeira, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de€ 95.176,40, acrescida
de juros vincendos, a título de juros de mora relativos a atraso nos pagamentos de
várias facturas de empreitadas levadas a efeito há vários anos atrás.
VALOR DA ACÇÃO - € 95.176,40
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

22
PROCESSO - nº. 425/13.lBEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - SNBP - Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação ao pagamento das horas de trabalho
prestadas pelos representados do Sindicato referidos na p.i. ao abrigo do regime de
disponibilidade permanente que vão além do período normal de trabalho, desde o
início de 2010 até ao presente, a título de trabalho extraordinário e pedido
relacionado com tal pedido principal.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a absolver o Município dos pedidos, a
qual transitou já em julgado. Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.

23
PROCESSO - nº. 498/13.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA-Maria Antónia Soares de Almeida
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade dos despachos do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 26.07.2011ede19.07.2012, o primeiro que
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deferiu a em1ssao do alvará de licença de construção 241111, a Maria Isabel
Coutinho Araújo e o 2º que deferiu a emissão do alvará de licenciamento de obras
nº. 420/10 a António Costa Silva, e vários pedidos com ele conexionados.
VALOR DA ACÇÃO-€ 30.000,01
ESTADO ACTUAL - A acção foi julgada totalmente improcedente, tendo o
Município sido absolvido do pedido. Aguarda a fase de elaboração da conta do
processo.

24
PROCESSO-nº. 970/13.9BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Maria Cândida Penteado Morais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 22.07.1988 e da ordem de demolição de
19.02.2013, que ordenou a demolição da marquise do prédio da requerente.
VALOR DA ACÇÃO - € 8.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção procedente. O
Município interpôs recurso da decisão, tendo o TCA Norte proferido acórdão, o qual
deu parcial provimento ao recurso apresentado pelo Município. Aguarda o decurso
do prazo de trânsito em julgado.

25
PROCESSO-nº.1301/13.3BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Manuel Augusto Gonçalves Arezes
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 21.05.2013 que indeferiu o licenciamento
de uma obra no lugar de Santiago, freguesia de Castelo de Neiva, concelho de Viana
do Castelo.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
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ESTADO ACTUAL - Foi proferido despacho saneador a julgar improcedente a
excepção de inimpugnabilidade do acto impugnado suscitada pelo Município na sua
contestação, tendo este recorrido do despacho. Foi profe rido acórdão pelo TCAN a
confirmar o despacho do T AF de Braga. O Município interpôs recurso de revista
para o STA do acórdão do TCAN, estando a aguardar a respectiva decisão.

26
PROCESSO- nº.1618/13.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-PROTOIRO- Federação Portuguesa das Associações Taurinas
RÉU - Município de Viana do Castelo
OB.JECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de invalidade, de ineficácia e da
inconstitucionalidade da declaração da cidade de Viana do Castelo como cidade antitouradas (deliberação de 27.02.2009).
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar procedente a excepção
dilatória inominada suscitada pelo Município na sua contestação e,
consequentemente, a absolver o Município da instância, a qual julgou também
improcedente o pedido de condenação do R. no pagamento de indemnização como
litigante de má fé. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado da sentença.

27
PROCESSO-nº. 1931/13.3BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-STAL, em representação de José Manuel Carvalho Costa Pereira
RÉU - Município de Viana do Castelo
OB.JECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos despachos do Sr. Presidente da
Câmara de 21.08.2013, que homologou a lista de classificação final e graduação dos
candidatos ao concurso interno de acesso limitado para provimento de 4 lugares de
chefe de secção, e de 26.08.2013, que determinou a nomeação, por urgente
conveniência de serviço, na função de chefe de secção, das candidatas graduadas nos
1º a 4° lugares daquela lista, bem como pedido de condenação à abertura de
procedimento concursai para provimento dos lugares de chefe de secção que ficaram
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vagos por força da decisão judicial proferida no proc. 709-A/99 que correu termos
pelo T AF do Porto.
VALOR DA ACÇÃO - f 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

28
PROCESSO - nº. 170/14.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Domingos Azevedo Maciel Neiva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação ou de declaração de nulidade do
despacho de 18.03.2013 do Sr. Vereador da Área de PGU referente ao processo nº.
25/13, bem como pedido de pagamento de indemnização de € 19.000,00 a título de
danos patrimoniais e de€ 10.000,00 de danos morais, acrescido de juros à taxa legal.
Atendendo à caducidade do direito de acção e à prescrição do direito à indemnização
a que o Autor se arroga nos autos, o Município não fez o chamamento ao processo da
respectiva Seguradora.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL-Tem a instância suspensa devido ao falecimento do Autor.

29
PROCESSO- nº. 317/14.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-António Manuel Pereira Pires
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de nulidade ou de anulação do despacho de
13.02.2013 do Sr. Vereador da Área de PGU que ordenou a demolição de prédio sito
no lugar de Armada, freguesia de Afife, deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO - f 10.000,00
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ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar improcedente a acção e a
absolver o Município do pedido. O A. interpôs recurso, tendo o TCA Norte negado
provimento ao recurso e mantido a sentença, decisão que transitou já em julgado.
Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.

30
PROCESSO - nº. 1771/14.2BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Simão Pedro Gomes Soares
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de ( 12.532,45,
acrescida de juros legais, por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes do
resultado do concurso externo para admissão de 2 especialistas de informática de
grau 1, nível 2 - estagiários (carreiras não revistas).
VALOR DA ACÇÃO - € 12.532,45
ESTADO ACTUAL - Foi realizada a audiência final, aguardando-se a sentença.

31
PROCESSO - nº. 2227/14.9BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA- MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de anulação do acto de indeferimento
de autorização municipal de instalação de estação de telecomunicações na Rua das
Dálias, freguesia de Darque, deste concelho e, subsidiariamente, condenação no
reconhecimento do deferimento tácito de tal autorização; ainda subsidiariamente,
condenação do Município à emissão do acto de autorização referido.
VALOR DA ACÇÃO - € 8.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual julgou a acção procedente e,
consequentemente, condenou o Município nos pedidos, tendo o Município recorrido
da mesma. Aguarda a decisão do TCAN.
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32
PROCESSO- nº. 2691/14.6BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Victor Manuel Ribeiro da Silva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 1.798,18 a título de subsídio
de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entretanto lhe forem retidas.
VALOR DA ACCÃO -t: 1.798,18
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

33
PROCESSO- nº. 2692/14.4BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Luís Filipe Rodrigues Lima Carvalho
RÉU - Município de Viana do Castelo
OB.JECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 1.798,18 a título de subsídio
de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entretanto lhe forem retidas.
VALOR DA ACÇÃO - f 1.798,18
ESTADO ACTUAL-Aguarda despacho saneador ou sentença.

34
PROCESSO- nº. 2697/14.SBEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
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AUTOR-Dr. Luís Filipe Neiva Marques.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de € 32.478,73, a título de
emolumentos notariais e participação em custas de processos de execução fiscal e
vários pedidos com o mesmo conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 32.478,73
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

35
PROCESSO-nº. 679/15.9BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA- Queirimóveis- Imobiliária, Ldª.
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 22.10.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito em Baganheiras, Afife, deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO - € 2.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar procedente a excepção de
inirnpugnabilidade do acto impugnado invocada pelo Município, tendo absolvido o
mesmo da instância. A A. interpôs recurso da sentença para o TCA Norte. Aguardase a decisão do recurso.

36
PROCESSO-nº. 1932/15.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-João de Deus Monteiro Gonçalves e Outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro
17

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação da decisão da
ENRAN de 18.12.2004, que indeferiu o pedido de parecer prévio para utilização não
agrícola de 1 parcela de solo integrado em RAN, em Castelo do Neiva, pedido de
condenação do Município a reconhecer que a construção de 102,00 m2 existente no
prédio dos AA. é anterior a 1951 e que os RR. a podem utilizar para habitação, com
vários pedidos conexos.
VALOR DA ACCÃO - f 30.000,01.
ESTADO ACTUAL-Tem audiência final agendada para o dia 30.03.2020.

37
PROCESSO - nº. 2213/15.lBEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR-Manuel Sousa Costa Dias
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na indemnização de €
54.117,22 por sinistro ocorrido no Largo de S. Domingos, nesta cidade.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Seguradora Fidelidade
S.A. no processo, para quem transferiu em 2014 a sua responsabilidade civil geral.
VALOR DA ACÇÃO-€ 54.117,22.
ESTADO ACTUAL - Aguarda a marcação de audiência final.

38
PROCESSO - nº. 2950/15.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTORA-Maria do Rosário Queirós Rodrigues
RÉUS - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na indemnização de €
114.389,13 por sinistro ocorrido em passadiço na Praia de Afife em 2012.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Seguradora Lusitânia,
S.A. no processo, para quem transferiu no ano em causa a sua responsabilidade civil
extra-contratual.
VALOR DA ACCÃO - € 114.389,13.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência final agendada para os dias 02.04.2020 e
16.04.2020.

39
PROCESSO - nº. 3103/15.3BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Dr. Agostinho Correia de Sousa
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 16.07.2015, que
determinou a imposição de obras aos Autores.
VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência final agendada para o dia 5 de Março de 2020.

40
PROCESSO - nº. 3158/15.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-STAL, em representação de Martinho Gomes de Campos
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de prescnçao da quantia cuja
restituição foi ordenada por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
29.04.2015 ou, subsidiariamente, pedido da anulação de tal despacho, bem como
pedido de condenação no pagamento ao representado do Autor da quantia devida a
título de suplemento remuneratório correspondente ao subsídio de turno desde
Junho/2012 até Julho/2015, acrescido de juros de mora.
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VALOR DA ACÇÃO - f 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

41
PROCESSO - nº. 3157/15.2BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- STAL, em representação de Júlio Agostinho S. Pedra Conceição e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da
Câmara Municipal de 29.04.2015, que ordenou a reposição de montantes recebidos a
título de emolumentos e participação em custas de execuções fiscais, pedido de
condenação de restituição dos montantes retidos aos mesmos a esse título desde Fev.
2013 até ao presente e pedido de condenação no pagamento aos representados do
Autor da quantia devida a título de suplemento remuneratório referente a
emolumentos e participação em custas de execuções fiscais até ao fim da sua vida
activa, enquanto desempenharem tais funções.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

42
PROCESSO - nº. 3233/15.lBEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- SAM-Sociedade Agrícola do Minho, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da Área
Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística de 25.05.2015, que ordenou a
demolição das obras executadas sem licença municipal no prédio sito no lugar da
Igreja, freguesia de Santa Maria de Geraz do Lima, deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa a fim de a A. apresentar novo
processo de legalização de obras.
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43
PROCESSO - nº. 3248/15.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - STAL, em representação de Agostinho Américo Pires da Silva Caetano e
Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de que se encontra prescrita a quantia
cuja reposição foi ordenada; subsidiariamente, pedido de anulação do despacho do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de 05.05.2015, que ordenou a reposição de
montantes recebidos a título de subsídio de turno pago nos subsídios de férias e
Natal de Junho e Novembro de 2010.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL-Aguarda despacho saneador/sentença.

44
PROCESSO- nº. 3280/15.3BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - STAL, em representação de Ana Maria Barbosa Pinto e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de que se encontra prescrita a quantia
cuja reposição foi ordenada; subsidiariamente, pedido de anulação do despacho do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de 05.05.2015, que ordenou a reposição de
montantes recebidos a título de subsídio de turno pago nos subsídios de férias e
Natal de Junho e Novembro de 2010.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a absolver o Município da instância
pelo facto de o A. não ter providenciado pelo suprimento e pela correcção das
irregularidades do seu articulado, dentro do prazo. O A. interpôs recurso da
sentença. Aguarda a decisão do recurso.
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45
PROCESSO - nº. 3292/15.?BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR-João Daniel Gomes de Miranda e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do R. no pagamento aos Autores, de
diferenças remuneratórias (vencimento e subsídio de turno) e retroactivos de
subsídio de férias e de natal, das mais variadas quantias, todas elas especificadas e
ainda as quantias vincendas a esse mesmo título, tudo acrescido de juros de mora à
taxa legal.
VALOR DA ACCÃO - € 30.000,01.
ESTADO ACTUAL - 26 Autores vieram desistir do pedido, tendo sido declarada
extinta a instância em relação aos mesmos, prosseguindo o processo em relação aos
restantes Autores. Aguarda despacho saneador/sentença.

46
PROCESSO-oº. 91/16.2 BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR-José Duarte Vaz e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OB,JECTO/PEDIDO - Pedido de condenação à abstenção de demolição do anexo
prédio dos AA. sito na Rua da Liberdade, 133, Meadela, Viana do Castelo e ao
reconhecimento de que se trata de obra de escassa relevância urbanística, sem
necessidade de prévio licenciamento municipal.
VALOR DA ACÇÃO-€ 6.000,00.
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção improcedente e,
consequentemente a absolver o Município da instância. Aguarda o decurso do prazo
de trânsito em julgado.

47
PROCESSO - nº. 231/16.1 BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR-Manuel da Silva Pinto
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou de anulação do
despacho do Sr. Vereador da área funcional dos Serviços Municipalizados de
Saneamento Básico de Viana do Castelo de 30.12.2015 que aplicou ao Autor uma
coima no valor de €400,00 pela prática de uma infracção p.p. pelo art. 72.º/2.12 do
Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas
Residuais.
VALOR DA ACCÃO - € 5.000,01.
ESTADO ACTUAL - Foi proferida decisão pelo Tribunal de Conflitos no sentido de
julgar os Tribunais da jurisdição comum os materialmente competentes para
apreciar e decidir a questão em causa nos autos. O processo vai ser agora remetido
ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, onde prosseguirá os seus termos normais.

48
PROCESSO - nº. 276/16.1 BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES-Ana Pedro Correia de Sampaio Viana Arriscado e Outro.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de inoponibilidade do acto que ordena
a demolição à Autora e pedido de nulidade de todos os actos do procedimento
tendentes à formação do acto que ordena a demolição parcial da marquise existente
na fracção autónoma dos AA. designada de "AD", sita na Avenida da Abelheira. n.º
3, em Viana do Castelo, e bem assim, o acto que ordena a demolição.
VALOR DA AC CÃO - f30.000,0l.
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar procedentes as excepções de
inimpugnabilidade e intempestividade quanto ao Autor e procedente a acção quanto
à Autora, determinando a repetição de todo o procedimento que culminou com a
prática do acto de demolição, mas com a participação agora da Autora. O Município
interpôs recurso da sentença na parte relativa à Autora, aguardando-se a decisão do
TCA Norte.
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PROCESSO - nº. 1334/16.8 T8VCT - Instância Central de Viana do Castelo Secção Cível - J2
ESPÉCIE - Acção de Processo Comum
AUTOR - Rui Lima Martins - Arquitectura e Urbanismo, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da
quantia de € 82.394,39 a título de honorários pelo projecto de execução e pela
assistência técnica contemplados no contrato para elaboração do projecto da piscina
e posto náutico, celebrado entre as partes em 06.03.2008 e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 96.469,70
ESTADO ACTUAL - O Tribunal julgou-se materialmente incompetente para
conhecer o processo, tendo ordenado a remessa do mesmo ao T AF de Braga, onde
corre agora os seus termos normais, tendo-lhe, entretanto, sido atribuído o n. º
2386/16.6 BEBRG, encontrando-se o processo a aguardar a marcação de audiência
prévia ou a prolação de despacho saneador.
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PROCESSO - nº. 777/16.1 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES - Carlos Alberto da Silva Castro e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da área
funcional do Urbanismo da CMVC de 27.01.2016, o qual indeferiu o pedido de
reversão da parcela de 66,35 m2 cedida pelos AA. ao domínio público municipal,
com fundamento na não execução de arruamento público previsto para o local, e
bem assim, pedido de reintegração no prédio dos AA. da parcela cedida.
VALOR DA ACCÃO - € 6.650,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda despacho saneador.
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PROCESSO - nº. 1318/16.6 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA - Natália Maria Alves Dias
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento da
quantia global de € 12.967,49 a título de danos decorrentes do despacho do Sr.
Vereador do Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC de 08.08.2006 que
deferiu o pedido de informação prévia apresentada pela A. relativo à possibilidade
de construção de uma moradia unifamiliar num prédio da mesma, sito no Lugar da
Ribeira, freguesia de Serrcleis, desta comarca, pretensão essa que foi,
posteriormente, indeferida no processo de licenciamento de obras particulares n.º
275/07-0NERED- N.
VALOR DA ACCÃO - € 12.967,49
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar procedente a excepção de
prescrição do direito da A., e consequentemente, a absolver o Município do pedido.
A A. interpôs recurso da sentença. Aguarda a decisão do TCA Norte.
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PROCESSO - nº. 1578/16.2 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA - Maria Cândida Martins Dias
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no pagamento de indemnização no
valor de €11.830,00, e bem assim, de indemnização a liquidar em sede de execução de
sentença.
O Município requereu a intervenção acessória provocada da Lusitânia Companhia
de Seguros, S.A, para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no
ano de 2013.
VALOR DA ACÇÃO - € 11.830,00
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ESTADO ACTUAL - Aguarda a marcação de audiência prévia ou a prolação de
despacho saneador.

53
PROCESSO- nº. 2767/15.2 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA-Azul Disponível, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OB,JECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do acto de adjudicação do direito de
superfície de terreno do domínio privado municipal para a edificação e exploração
de um empreendimento turístico em Darque/Cabedelo/Viana do Castelo à contrainteressada Feelviana, Lda, e bem assim, do contrato de concessão do referido
direito à mesma, na sequência do acto de adjudicação.

VALOR DA ACÇÃO - € 30.0001,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferido despacho a absolver o Município da instância
quanto ao pedido de anulação do contrato de concessão por ter sido julgada
procedente a excepção de caducidade do direito de acção, prosseguindo agora os
autos para apreciação do pedido de anulação do acto de adjudicação, aguardando-se
a prolação de sentença quanto a este.
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PROCESSO - nº. 618/16- STA
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES-Marta Fernandez Tarrio e Outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo, Vianapolis, S.A, Conselho de Ministros,
Ministérios do Ambiente e Finanças
08,JECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulabilidade do acto que
declarou a utilidade pública com carácter de urgência da expropriação da fracção
YC, parcela 133, do Edifício Jardim, em Viana do Castelo, propriedade dos Autores
e pedidos com este conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
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ESTADO ACTUAL - Foi proferida decisão a absolver os RR. da instância quanto
ao pedido de declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução do
Conselho de Ministros n.0 26/2000, a declarar a incompetência hierárquica do STA
para conhecer dos restantes pedidos formulados pelos AA., e a determinar a baixa
dos autos à 1.ª instância para conhecer dos referidos pedidos, e bem assim, das
restantes excepções invocadas pelos RR. Aguarda a prolacção de despacho saneador.
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PROCESSO-nº. 501/17.1 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR - Jaime Costa Gonçalves
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de revogação do despacho de 28.11.2016 proferido
pelo Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística da
CMVC que ordenou a remoção voluntária de uma caixa metálica colocada pelo A.
no rés-do-chão do prédio sito na Rua Monsenhor Daniel Machado, n.º 168/170, da
União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e
Meadcla.
VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.
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PROCESSO- nº. 667/17.0 BEBRG- U.O 1-TAF do Porto
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR- Renato Miguel Gonçalves Vieira Cunha Pita
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento da
quantia de € 30.500,00, correspondente a direito de crédito do A. sobre o R.
decorrente da prestação de serviços de patrocínio desportivo, acrescido de juros de
mora, pedido de indemnização por danos morais no montante de € 5.000,00, e bem
assim, pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 35.500,00
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ESTADO ACTUAL-Aguarda o reagendamento da audiência final.
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PROCESSO- nº. 925/17.4 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR - António Eduardo Gomes Neto
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento ao A. da
quantia de € 2.055,00, a título de indemnização por danos patrimoniais e não
patrimoniais por aquele sofridos na sequência de sinistro ocorrido na Rua Agra da
Várzea, freguesia de Barroselas, concelho de Viana do Castelo, por alegada falta de
sinalização.
O Município requereu a intervenção acessória provocada da Açoreana Seguros, S.A,
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2016.
VALOR DA ACÇÃO - € 2.055,00
ESTADO ACTUAL-Tem audiência final agendada para o dia 06.05.2020.
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PROCESSO-nº.1486/17.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA- VIANACAIS - Investimentos Imobiliários, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos despachos de embargo de obras
proferidos pelo Sr. Vereador da área do Planeamento e da Gestão Urbanística de
04.05.2017 e de 23.06.2017, decorrentes da realização pela A. de obras de
remodelação interior e estruturais nas Unidades "E" e "F" do Complexo Turístico
da Marina de Recreio de Viana do Castelo, sem autorização/licença, bem como dos
actos de execução que se lhe seguiram e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO-€ 15.000,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda despacho saneador/sentença.
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PROCESSO-nº. 2700/17.7 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA- UP VIANA, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 03.11.2017 do Sr.
Vereador da área do Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC que rejeitou
liminarmente o pedido de alteração de utilização de Unidades do edifício do
Complexo Turístico da Marina de Recreio de Viana do Castelo e pedidos conexos;
VALOR DA ACÇÃO - € 15.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda despacho saneador/sentença.
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PROCESSO - nº. 2670/17.1 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES- Luís Manuel de Lorena da Costa Nogueira e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento dos AA. como únicos e exclusivos
proprietários do prédio urbano constituído por parcela de terreno para construção,
sito no Lugar de Cabcdclo, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo,
pedido de condenação do Município a restituir o prédio aos AA., livre de pessoas e
de bens, devolvendo-o no mesmo estado em que se encontrava antes da ocupação,
destruindo assim, as construções nele existentes, pedido de indemnização por
privação do uso no valor de € 40,500,00, e bem assim, pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO-€ 180.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar o tribunal incompetente em
razão da matéria, tendo os AA. recorrido da mesma. O TCAN proferiu acórdão
negando provimento ao recurso, e como tal, mantendo a sentença do T AF de Braga.
Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado da decisão.
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PROCESSO-nº. 1417/18.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA- VIANACAIS - Investimentos Imobiliários, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do contrato de concessão
do direito de exploração do edifício do Complexo Turístico da Marina de Recreio de
Viana do Castelo celebrado entre A. e R., dos actos administrativos preparatórios,
do acto administrativo de 07 .04.2018 que resolveu o contrato de concessão e ainda
pedido de condenação do R. no pagamento à A. da quantia de { 2.541.085,19 a título
de danos patrimoniais e morais decorrentes da nulidade do contrato de concessão e
ainda de prejuízos a liquidar em sede de execução de sentença.
VALOR DA ACÇÃO - € 2.541.085,19.
ESTADO ACTUAL-Aguarda despacho saneador/sentença.
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PROCESSO - nº. 1403/18.0 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR-Artur de Castro Carvalho
RÉU - Município de Viana do Castelo
08.JECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador do
Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC de 04.02.2018 que concedeu ao A. o
prazo de 60 dias úteis para proceder à reposição de terreno sito na Fonte do Clero,
concelho de Viana do Castelo, nas condições em que se encontrava antes da
realização de trabalhos, sem licença municipal, sob pena de em caso de
incumprimento a CM proceder à sua reposição cm sua substituição, cobrando-se das
despesas a que houver lugar.
VALOR DA ACÇÃO-€ 5.000,01.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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PROCESSO - nº. 1887/18.6 BEBRG - U.O 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR - STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e
Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, em representação de Ana
Maria Carvalho Magalhães
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do processo de avaliação de desempenho
da associada do A. referente ao biénio 2015/2016 desde a fixação dos objectivos, bem
como do despacho que homologou a avaliação de desempenho e do despacho do Sr.
Presidente da CMVC que decidiu a reclamação apresentada pela associada do A. do
despacho de homologação da avaliação de desempenho da mesma;

VALOR DA ACÇÃO-€ 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Aguarda a marcação de audiência prévia/prolação de
despacho saneador.
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PROCESSO - nº. 2108/18.7 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA-Maria de Fátima Pereira Parente Costa
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da
quantia de € 50.440,00 por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de um
sinistro (queda) sofrido num dos passeios da Avenida dos Combatentes, em Viana do
Castelo, e bem assim, de danos futuros a liquidar em sede de execução de sentença.
O Município requereu a intervenção acessória provocada da Fidelidade Portugal,
S.A, para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2017.

VALOR DA ACÇÃO - € 50.440,00
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 2273/18.3 BEBRG - V.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA-AGEAS - Seguros em Portugal, S.A
RÉU - Município de Viana do Castelo
OB.JECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da
quantia de ( 5.126,23, acrescida de juros de mora vencidos e vincendos, a título de
reembolso de indemnização paga pela A. ao seu segurado por sinistro ocorrido no
cruzamento entre a EN 308 com a Rua Aquilino Ribeiro, freguesia de Barroselas,
concelho de Viana do Castelo, por alegada culpa imputável ao Município.
Apesar de o Município ter requerido a intervenção nos autos da Fidelidade
Companhia de Seguros, S.A, para quem havia transferido a sua responsabilidade
civil geral no ano de 2015, o Tribunal indeferiu tal intervenção, decisão que foi
confirmada posteriormente pelo TCAN em sede de recurso interposto pelo
Município.

VALOR DA ACÇÃO - f 5.126,23.
ESTADO ACTUAL-Aguarda a marcação de audiência final.
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PROCESSO - nº. 3932/18.6 T8VCT - Juízo Central Cível de Viana do Castelo - Jl
ESPÉCIE - Acção de Processo Comum
AUTORES- Hortênsia Oliveira Martins da Silva Ramos e outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo, Estado Português e Instituto Portuário e
dos Transportes Marítimos, I.P.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação dos RR. no reconhecimento de que os
AA. são donos e legítimos possuidores de uma parcela de terreno com a área de 512
m2 de um prédio rústico, sito em Ruivas, União de Freguesias de Viana do Castelo
(Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela e pedidos com ele conexos.
VALOR DA ACÇÃO - f 83.880,51.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO-nº. 214/19.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA -Justina Maria Valentim Ralha da Silva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação do acto de
deferimento do pedido de licenciamento da construção apresentado pela contrainteressada Olímpia Reis Gonçalves, no âmbito do processo de obras n.º 193/17,
constante do despacho do Sr. Presidente da CMVC de 15.05.2018.
VALOR DA ACÇÃO - f 30.000,01.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 1046/19.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES-Maria de Lurdes Gonçalves Amorim Costa Carvalho e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação do acto que
ordenou a demolição voluntária do muro no prédio dos AA. sito na Estrada da
Igreja, 921, Perre, concelho de Viana do Castelo e pedido de condenação à
legalização do anexo/anexo existente no referido prédio.
VALOR DA ACÇÃO - f 30.001,00.
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.

69
PROCESSO - nº. 1015/19.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA- Lusitânia, Companhia de Seguros, S.A.
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RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no pagamento da quantia de €
4.250,69, acrescida de juros de mora. decorrente de sinistro ocorrido no Caminho da
Biqueira, sentido Tourim -Amonde, em Viana do Castelo.
O Município requereu a intervenção nos autos da Seguradoras Unidas, S.A (a qual
sucedeu à Açoreana Seguros, S.A), para quem havia transferido a sua
responsabilidade civil geral no ano de 2016, estando a aguardar a decisão sobre a
admissão ou não dessa intervenção.
VALOR DA ACÇÃO - € 4.250,69.
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 1577/19.2 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES-REN Portgás Distribuição, S.A e Outro
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do acto que ordenou a demolição
voluntária de obras executadas sem licença municipal e reposição da situação
anterior no prédio sito na Avenida Caçadores 9, 295/289 da União de Freguesias de
Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela e pedido conexo.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01.
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 2976/19.5 TSVCT - Juízo Central Cível de Viana do Castelo
ESPÉCIE - Acção com Processo Comum
AUTORES - Augusto de Campos Ribeiro Martins e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento do direito de preferência dos AA.
sobre o prédio urbano destinado ao exercício da actividade de Restauração onde se
encontra instalado o Restaurante Náutico, sito na Praça da Galiza, n. 100, cidade e
comarca de Viana do Castelo e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO-€ 112.500,00.
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 2369/19.4 BEBRG - U.O 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR-João Manuel Alves Rodrigues Gaivoto
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do R. no pagamento da quantia de €
59.693,95 a título de indemnização pelos danos já sofridos pelo A. com o sinistro
ocorrido na Avenida da Abelheira, em Viana do Castelo em 11.09.2017, pedido de
indemnização por danos futuros a liquidar em sede de execução de sentença e
pedidos com estes conexos.
O Município requereu a intervenção nos autos da Fidelidade Companhia de
Seguros, S.A para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano
de 2017, estando a aguardar a decisão sobre a admissão ou não dessa intervenção.
VALOR DA ACÇÃO - € 59.693,95
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.

73
PROCESSO - nº. 2514/19.0 BEBRG - U.O 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Procedimento de Massa
AUTORA - Cândida Isabel Vilarinho da Silva
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do acto de homologação da acta n.º6
praticado pelo Sr. Presidente da CMVC em 18.10.2019 que excluiu a A. do
procedimento concursai comum na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado - Constituição de Reservas de Recrutamento,
Técnico Superior - Direito e do acto do referido Sr. Presidente da CMVC de
21.10.2019 que determinou a cessação, por inexistência de candidatos, do referido
procedimento concursai, e bem assim, pedidos com eles conexos;
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000, 01
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO-nº. 58/20.6 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR- Manuel José Fernandes de Sá
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação da deliberação da
AM de 28.06.2019 que procedeu à alteração do PP do Parque da Cidade, Lote L,
Equipamento Hotel (área de implantação, área de construção e volumetria - cércea),
pedido de declaração de nulidade/anulação da deliberação da AM de 20.09.2019 que
procedeu à alteração do PP do Parque da Cidade, Lote J , (Praça Viana), e bem
assim, pedidos com eles conexos.
VALOR DA ACCÃO-€ 30.000, 01
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº.10/20.1 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência Cautelar
AUTOR - Maurício Fernandes Carreiras
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do despacho da Chefe de
Divisão de Licenciamento e de Gestão Urbanística de 02.10.2019, que determinou a
36

notificação ao A. para querendo se pronunciar, no prazo de 10 dias, sobre o pedido
de alteração do lote n.º 3 relativo ao processo de loteamento n.º 1148178 que deu
entrada nos serviços do R., nos termos e para os efeitos do disposto no art. 27.º/3 do
RJUE.
VALOR DA ACCÃO - € 5.000, 01
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a rejeitar liminarmente o
requerimento inicial, tendo o A. interposto recurso para o TCAN. O Município foi
entretanto citado, quer para apresentar contestação, quer para apresentar contraalegações de recurso, encontrando-se a preparar ambos os articulados;

o.?L\.C~ · ;2c20

37

