- - - Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano dois mil e quinze, no Teatro Municipal
Sá de Miranda desta cidade de Viana do Castelo, realizou-se uma sessão ordinária da
Assembleia Municipal de Viana do Castelo, sob a presidência de Maria Flora Moreira
da Silva Passos Silva. Secretariaram a presente sessão os Deputados Municipais ·.
Manuel Pinto Costa e Arlindo Manuel Sobral Ribeiro, respetivamente Primeiro e
Segundo Secretários da Mesa. Secretariou, em cumprimento do disposto no número 3
do artigo 55° do Regimento desta Assembleia Municipal, a Coordenadora Técnica da
Secção de Actas e Apoio aos Órgãos Autárquicos, Georgina Maria Ferreira Marques. - - - A Câmara Municipal de Viana do Castelo fez-se representar pelo seu Presidente,
José Maria da Cunha Costa. Assistiram também à presente reunião os Vereadores da
mesma Câmara Municipal, Vítor Manuel Castro Lemos, Ana Margarida Ferreira da Silva,
Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Eduardo Alexandre
Ribeir o Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques Franco, Helena Cristina Mendes
Marques e Maria Ilda da Costa Figueiredo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelas vinte e uma horas, foi declarada aberta a reunião com a presença de 52
deputados municipais e a falta de 3 conforme documento que se junta sob o número 1.- - - Uma vez que será feito registo magnético, apenas se fará referência às
intervenções feitas durante a sessão da Assembleia Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento dos seguintes documentos:- PEDIDO
DE RENÚNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTº 76º DA LEI N . 0 169/99, DE 18 DE

SETEMBRO - Maria Emília Magalhães Barbosa (PS) e que irá ser substituída por Víctor

Manuel Abreu Barbosa (PS), eleito que se segue na correspondente lista. Mais foi
deliberado, por unanimidade, aprovar a acta em minuta, nesta parte, para surtir efeitos
imediatos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE MANDATO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTº 78º DA
LEI N . º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO:- José Carlos Resende da Silva (PS), pelo período

de dois dias; Víctor Manuel Abreu Barbosa (PS), pelo período de dois dias; Marta
Ligeiro (CDU), pelo período de dois dias; João Moreira (CDU), pelo período de dois dias;
Maria Helena Brito (CDU), pelo período de dois dias; Vasco Alfredo Rodrigues Vilar
(PSD), pelo período de dois dias; A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade,
autorizar os referidos pedidos de substituição. Mais foi deliberado, também por
unanimidade, aprovar a acta em minuta, nesta parte, para surtir efeitos imediatos. Os
referidos Deputados Municipais foram substituídos pelos eleitos que se seguem na
correspondente lista, respetivamente Elisa Arieira Ruivo (PS),Tiago Cunha Martins
(PS), Carlos Alberto Azevedo Rocha (PSD) e Sebastião João Neiva Rego Lopes (CDU),
que iniciaram de imediato as suas funções como Deputados Municipais tendo em
atenção que se encontravam presentes na sala e que a sua identidade é do
conhecimento pessoal da Presidente da Assembleia. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA C) Nº 1 ARTº 38° DA LEI N. 0
169/99, DE 18 DE SETEMBRO, do Presidente da União de Freguesias de Geraz do Lima

(Santa Maria, Sta. Leocádia, Moreira) e Deão que se faz substituir por José Alves
Lima, Presidente da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro que se faz

~h

substituir por Natália Maria Gomes Ferreira, Presidente da Junta de Areoso que se
faz substituir por Rita Saraiva e tendo em atenção que se encontravam presentes na

sala, e cuja identidade é do conhecimento pessoal da Presidente da Mesa, iniciaram de
imediato as suas funções como Deputados Municipais. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seguidamente, foi submetida a aprovação a acta número 3/2015, da sessão da
Assembleia realizada em 13 de Abril findo, não se tendo registado qualquer
intervenção, foi posta à votação tendo sido aprovada por maioria, com três abstenções
dos deputados que não estiveram presentes na referida sessão. - - - - - - - - - - - - - - - Antes de iniciar o período de antes da ordem do dia, a Presidente da Assembleia
deu conhecimento de diverso expediente recebido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- - - A Presidente da Mesa da Assembleia , em cumprimento do disposto no artigo 28°
do Regimento, deu conhecimento que chegaram à mesa duas moções e um voto de
protesto, de cujo teor foi dado conhecimento através da leitura dos mesmas, tendo de
seguida informado que seriam postas à discussão e votadas no final de todas as
intervenções do período antes da ordem do dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Passou-se de imediato ao período de antes da ordem do dia, tendo-se registado a
intervenção dos seguintes Deputados Municipais:- Martinho Cerqueira (doe. nº 2),
Marília Nunes (doe. nº 3), José Carlos Freitas, Sebastião Lopes (doe. nº 4). - - - - - - - - - Findas as intervenções dos deputados municipais inscritos, o Presidente da Câmara
prestou os esclarecimentos solicitados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento dos documentos apresentados no
início do período antes da ordem do dia, tendo-se registado a intervenção dos

deputados Martinho Cerqueira, Luís Palma e Ana Novo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Presidente da Assembleia pôs a votação os documentos apresentados no início
do período antes da ordem do dia, tendo obtido o seguinte resultado: - - - - - - - - - - .r

Moção da CDU- "NÃO À PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA"(doc. nº 5)- Aprovado por maioria
com 9 votos contra e 1 abstenção

,.,. Voto de Protesto e Recomendação - "ACESSOS RODOVIÁRIOS AO PORTO DE MAR"
(doe. nº 6) - Aprovado com 7 abstenções do PSD
~

Voto de Protesto - "MANUTENÇÃO DE PATRIMÓNIO-SERVIÇOS PÚBLI COS" (doe. nº 7)
- Aprovado por unanimidade

ADITAMENTO À ORDEM DE TRABALHOS
- - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento do teor do ofício da Câmara
Municipal com a referência GAP-383, datado de 22 de junho corrente, (doe. nº 8), pelo
qual é solicitado que seja aditado dois pontos à ordem de t r abalhos da presente
reunião, que foram aprovados em reunião da Câmara realizada em 25 de Junho corrente
e dos quais foi enviado, atempadamente, via e-mail a respetiva documentação, tendo a
Mesa proposto que os referidos pontos fosse aditados como pontos nºs 9 e 10 da ordem
de trabalhos. A Assembleia Municipal deliberou, por ter considerado de resolução
urgente, nos termos do artigo 26° do Código do Procedimento Administrativo,
conjugado com o número 3 do artigo 29° do Regimento, aditar à presente Ordem de
Trabalhos o seguinte assunto:1.

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CARSURF- (ENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF;

2.

MERCADO MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DA TABELA OE TAXAS;

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes 52 deputados
municipais. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
- - - Passou-se, de seguida, ao período da ordem do dia, com os assuntos constantes do
documento que se junta sob o n. 0 9. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I•f)N'I1f) 1
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento que, em cumprimento do que dispõe
a alínea e) nº 2 do artigo 25° da Lei nº 75/2013 , de 12 de Setembro, foi distribuída
pelos Deputados Municipais a informação escrita do Presidente da Câmara (doe. nº 10),
não se tendo registado qualquer intervenção. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I•f) N'I1f) 2
AUTORIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ATIVOS À GESTINVIANA
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 25
de junho corrente (doe. n.0 11), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara que foi aprovada por maioria
com 39 votos a favor dos Agrupamentos do PS, CDS/PP, PSD e JFI e 14 votos contra
dos Agrupamentos do PSD e CDU, pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo
disposto na alínea i) do nº 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro
autorizar a Câmara Municipal para a execução da mesma nos termos propostos.- - - - - - - Por último, pela deputada Barbara Barreiros, em representação do Agrupamento
do PSD foi proferida declaração de voto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f)N'I1f) !J
ACORDO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL/ACORDO DE RESCISÃO
AMIGÁVEL DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BEM
DOMINIAL
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assemb leia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 25
de junho corrente (doe. n.0 12}, tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção dos deputados
municipais:- Ana Palhares (doe. nº 13), António Silva (doe. nº 14}, Ana Novo e Luís Palma.
- - - Findas estas intervenções, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos, tendo
entre outras explicações declarado que não aceita, por não ser verdade e ser mesmo
ofensivo, que a deputada Ana Palhares diga na sua intervenção que a Câmara "não fala

verdade e apresenta um discurso onde oculta o mais importante': - - - - - - - - - - - - - - - Face aos esclarecimentos prestados pelo Presidente da Câmara a deputada Ana
Palhares sol icitou, ao abrigo do artigo 39° do Regimento, usar da palavra por considerar
que o mesmo tinha proferido expressão ofensiva da sua honra, ao refer ir que na sua
intervenção tinha confundido "alhos com bugalhos", tendo a Presidente da Assembleia
considerado que esta expressão não justificava o recurso á defesa da honra, pelo que
não permitiu a intervenção da deputada tendo esta declarado que, em protesto, iria
abandonar a sessão. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com trinta e oito votos a favor dos Agrupamentos do
PS e JFI, seis abstenções do Agrupamento do CDS/PP e CDU e oito votos contra do

Agrupamento do PSD, pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto
na alínea p) do número 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar
a intervenção direta do Município, representado pela sua Câmara Municipal na
resolução do referido impasse que está a gerar grandes prejuízos na atividade
económica da área oriental da cidade e na gestão de estacionamento dos moradores,
designadamente:- 1. Promover a reafectação deste equipamento urbano - Parque de
Estacionamento do Campo da Agonia - ao Município de Viana do Castelo e desta forma
restabelecer a disponibilidade de 1.100 lugares aos moradores e atividades
económicas; 2. Assumir, como consequência, a posição contratual da VianaPolis no
Contrato de Concessão outorgado entre esta e a PA Parques S.A.; 3. Promover a
Câmara Municipal, já investida na qualidade de Concedente, a revogação por mútuo
acordo do Contrato de Concessão; Desta forma, através dos Acordos propostos
em reunião camarária e agora aprovados: -

Q

O Município toma posse de um

equipamento urbano relevante para a dinâmica económica e social subtraído à
Cidade de Viana do Castelo, em resultado de um conflit o cuja resolução ameaça
prolongar-se no tempo com prejuízos evidentes para a atividade económica, moradores
e eventos periódicos realizados naquela zona ur bana;

Q-

O Município de Viana do

Castelo passa desta forma, a deter condições de dotar a Cidade de um
estacionamento low-cost, com claras vantagens paras os seus munícipes e atividades
económicas.

Q-

O Município adquire a Concessão ao PA Parques pelo valor de

928.403,75 Euros, montante inferior ao valor de adjudicação da Hasta Pública de
2008, que foi de 1.089.000,00 Euros.

Q-

A VianaPolis e o Município de Viana do

Castelo, desta forma ficam isentos do pagamento da indeminização atribuída pelo
Tribunal Arbitral.

Q -

A PA Parques suspende a instância nos autos de recurso de

recurso, até Visto do Tribunal de Contas, e posteriormente não exige qualquer
indeminização ou responsabilidade relacionada com a decorrente quer da sentença
arbitral de que recorreu quer da interpretação ou execução do Contrato de Concessão .

•,., N'I1f, L1
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL PARA INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA
DO ANO ANTERIOR DA CMVC
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 25
de junho corrente (doe. n. 0 15), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
maioria com 12 abstenções dos Agrupamentos do PSD e CDU, pelo que a Assembleia
Municipal deliberou, ao abrigo do disposto no artigo 33, nº 1 ccc) e do artigo 25, nº 1
a), ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto
8.3.1.4. do POCAL, aprovar a presente revisão orçamental. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f, N'l'f, ã
APROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO MUNICIPIO
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 12
de junho corrente (doe. n. 0 16), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
maioria com 39 votos a favor dos Agrupamentos do PS, PDS/PP, PSD e JFI e 4 votos
contra do Agrupamento do PSD e 7 abstenções dos Agrupamentos do PSD e CDU, pelo
que a Assembleia Municipal deliberou nos termos e ao abrigo do disposto no nº 2 do
artigo 76° e artigo 75° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro aprovar a Consolidação
das Contas do Município nos termos propostos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f) N'I1f) ()
PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES ·ANO LECTIVO DE 2015/2016 REPARTIÇÃO DE ENCARGOS
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 14
de maio findo (doe. n.0 17), tendo o Presidente da Câmara dado uma ex plicação sumária
acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida à votação
da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por unanimidade,
pelo que a Assembleia Municipal deliberou abrigo do disposto no art. 22° do DecretoLei n. 0 197/99, de 8 de Junho, conjugado com o artigo 6°, nº 1, alínea e) da Lei n.0 8/12,
de 21 de Fevereiro, e artigo 12° do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, autorizar
a assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, relativo ao Plano de
Transportes Escolares 2015/16, cujos encargos previstos são os constantes do quadro
seguinte:-

PERIODO LECTIVO
1° Período
2° Período
3° Período
TOTAL

ENCARGOS
390.100,00 €
444.462,71 €
381.085,47 €
1.215.648,18 €

l,C) N't1C) 7
NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS - PROPOSTA DOS SMSBVC
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 28
de maio findo (doe. n. 0 18), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação sumária
acer ca deste assunto, e não se registando qualquer intervenção foi submetida à
votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto no artigo
77°, nº 1 da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, nomear a Sociedade Adérito Cardoso,
SROC, Unipessoal, Lda., como auditor externo responsável pela certificação legal de
contas dos SMSBVC e ainda ao abrigo do número 3 do artigo 77° da já citada lei, que
a certificação legal das cont as dos SMSBVC e da CMVC sej a efectuada em termos
autónomos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f) N't1f) a
REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE
VIANA DO CASTELO
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título , a qual foi aprovada na reunião camarária real izada em 12
de junho corrente (doe. n. 0 19), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto, e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea
g) do número 1 do artigo 25° conjugado com a alínea k) do número 1 do artigo 33°,
ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar

o Regulamento de Atribuição de

Circuitos Turísticos no Município de Viana do Castelo que a seguir se indica:-

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TURISTICOS NO
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Capítulo 1
Disposições gerais
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente Regu lamento é elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 241.2 da Constituição da
República Portuguesa, do disposto na alínea a) do n.2 6 do artigo 64.2 e da alínea a) do n.2 2 do
artigo 53.2 da Lei n.2 169/99, de 18 de setembro, na redação atualizada pela Lei n.2 75/2013, de
12 de setembro, bem como do disposto no Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.2
72/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação em vigor e ainda pelo Decreto-Lei n.2 108/2009
de 15 de maio, cujo objeto é o Regime Jurídico de Animação Turística.

Artigo 2.º
Âmbito e objeto
1. O presente Regulamento visa disciplinar a atribuição e exploração de circuitos turísticos e a
respetiva circulação no município de Viana do Castelo.
2. Sem prejuízo de outros meios de transporte que possam vir a ser utilizados, os veículos a utilizar
poderão assumir alguma das seguintes tipologias:
a) Autocarros turísticos;
b) Comboios turísticos;

Capítulo li
Procedimento
Artigo 3.º
Licença
1. A exploração de circuitos turísticos no concelho de Viana do Castelo está sujeita a licenciamento
municipal, nos termos e condições estabelecidos no presente Regulamento.
2. A concessão das licenças de exploração de circuitos turísticos faz-se mediante recurso a
procedimento concursal que permita a apresentação de propostas por vários interessados.
3. Os titulares das licenças devem, igualmente, observar os restantes requisitos legais para o
exercício desta atividade, nomeadamente no âmbito de legislação rodoviária ou do Regime
Jurídico da Animação Turística.
4. Da licença deverá constar a relação dos veículos afetos à exploração do(s) circuito(s) t urístico(s).
5. A emissão ou renovação da licença para a exploração de circuitos turísticos está sujeita ao
pagamento de taxas previstas no Regulamento e tabela de Taxas e Licenças Municipais e/ou no
procedimento concursal para a sua atribuição.
6. O não pagamento das taxas devidas constitui fundamento de denúncia do direito de exploração.

Artigo 4.º
Procedimento para atribuição de licença
1. As licenças serão atribuídas após concurso público a levar a cabo pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo, nos termos do Código dos Contratos Públicos.

2. Na deliberação do executivo camarário que aprovar a abertura do concurso, será, também,
definido o circuito a licenciar, bem como a tipo logia do veículo a utilizar.
3. A candidatura ao concurso público para atribu ição de licença terá que ser sempre instruída com
os seguintes elementos:
a) Fotocópia do Cartão do Cidadão ou do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte, se o
candidato for pessoa singu lar;
b) Certidão do registo comercial atualizada, se o candidato for pessoa coletiva;
c) Documento comprovativo de o candidato se encontrar em situação regularizada
relativame nte a dívidas por impostos ao Estado e por contribuições para a Segurança Social,
ou documento de autorização de consulta de situação tributária e contributiva;
d) Termo de responsabilidade, emitido pelo requerente da licença, atestando a aptidão dos
condutores para a condução dos veículos em causa;
e) Documento comprovativo do seguro de responsabilidade civi l, quanto a ocupantes e a
terceiros;
f} Documento comprovativo de que o candidato se encontra licenciado, pelo Instituo da
Mobilidade e dos Transportes, para o exercício da atividade de transportador público
rodoviário de passageiros, para os casos em que o candidato pretender a utilização de
veículos com lotação superior a nove (9) lugares.
4. Após a adjudicação, o concessionário fica obrigado a dar início da actividade no prazo de 60 dias.
Contudo, mediante acordo entre as partes, poderá determinar-se outro julgado conveniente
(ano civil, período estival, etc).
5. Em caso de incumprimento dos prazos estipulados no número anterior, a adjudicação ficará sem
efeito.
6. A concessão é intransmissível, por ato entre vivos, total ou parcialmente, sem prévia autorização
da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Artigo 5.º
Alvará
1. A licença de exploração é titulada pelo respetivo alvará, emitido pelo prazo de cinco (5) anos.
2. A renovação do alvará deve ser requerida pelo titular da licença de exploração até 30 dias antes
do termo da sua validade, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo.
3. É condição essencial da renovação da licença a realização de prévia vistoria ao(s) veículo(s)
afetos à exploração do(s) circuito(s) turístico(s).
4. A licença de exploração caduca:
a) Findo o prazo da sua validade;
b) Sempre que o alvará não seja renovado, em virtude de não ter sido requerida a vistoria do(s)
veículo(s) afetos à exploração do(s) circuito(s) turístico(s).

Artigo 6.º
Vistoria
A concessão da licença ou renovação depende de prévia vistoria aos respetivos veículos de
transporte.

Capítulo Ili
Condições de circulação

Artigo 7.º
Circuitos e paragens
1. Compete à Câmara Municipal determinar o(s) circuito(s), bem como os locais de paragem para
tomada e largada de passageiros.
2. Os locais de paragem serão devidamente sinalizados nos termos do Regulamento de Sinalização
do Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar nº. 22-A/98 de 1 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Regulamentares nº. 41/2002, de 20 de Agosto, nº.
13/2003, de 26 de Junho, nº. 2/2011, de 3 de Março e ainda pelo Decreto-Lei nº. 39/2010, de
26 de Abril.
3. As paragens deverão ser alvo de persona lização pelo concessionário, mediante aprovação prévia
da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
4. O acesso de passageiros aos veículos só poderá ser efectuado nos locais de paragem autorizados
nos termos do número anterior.
5. É proibido o estacionamento dos veícu los na via pública, exceto nos locais devidamente
sinalizados para o efeito .
6. A Câmara Municipal de Viana do Castelo poderá introduzir alterações ao circuito em caso de
interesse público ou a pedido do concessionário para realização de eventos ocasionais.
7. A alteração de circuito a pedido do concessionário para a realização de eventos ocasionais estará
condicionada ao disposto no número anterior e ao cumprimento das seguintes condições:
a) A mudança de circuito carece de requerimento do titular do alvará;
b) O requerimento referido na alínea anterior deverá dar entrada na Câmara Municipal com a
antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data pretendida para a realização do
evento, sob pena de indeferimento liminar, e deverá ser acompanhado dos seguintes
elementos:
i. Data e hora do evento ocasional;
ii. Duração previsível do evento;
iii. Documentos de identificação do requerente, bem como a indicação do alvará a que se
refere o artigo Sº;
iv. Circuito, em base cartográfica, a realizar no âmbito do evento ocasional.
c) A mudança de circuito que vier a ser aprovada nos termos dos números anteriores tem
carácter excepcional e tem va lidade, apenas, pelo período de tempo que durar o evento
ocasional.

Artigo 8.º
Condicionantes à circulação
1. A circu lação processa-se de acordo com o traçado constante do proced imento concursal e de
acordo com o número anterior.
2. A circulação estará condicionada ao cumprimento das seguintes condições :
a) Não prejudicar as condições de circulação e normal fluidez do restante tráfego, no estrito
cumprimento do Código da Estrada;

Artigo 9.º
Veículos
As características dos veículos a utilizar serão definidas no procedimento concursal pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo .

Capítulo IV

Disposições específicas
Artigo 10.Q
Deveres dos titulares do alvará
1. Constituem deveres dos titulares dos alvarás cumprir e fazer cumprir pelos seus colaboradores
as determ inações do presente Regulamento e demais disposições lega is aplicáveis.
2. O titular do alvará comunicará mensalmente, por via electrónica, à Câmara Municipa l de Viana
do Castelo, a identificação dos condutores afetos à prestação de serviços do mês seguinte.
3. O titular do alvará fornecerá, mensalmente, dados relativos ao número de passagei ros
transportados do mês anterior.
4. O titular do alvará deverá manter os veículos limpos e isentos de sujidade.

Artigo 11.Q
Deveres dos condutores
Constituem deveres dos condutores:
a) Conduzir os veículos de forma diligente e no estrito cumprimento do Código da Estrada;
b) Usar de delicadeza, civismo e correção para com o público;
c) Apresentarem-se munidos com o respetivo cartão de identificação para o ano em causa, de
acordo com as condições definidas no artigo seguinte;

Artigo 12.Q
Cartão de identificação
O cartão de identificação deverá conter a identificação do titular do alvará, o ano em causa, o nome
do condutor e espaço para aposição de fotografia tipo passe.

Artigo 13.Q
Tabela de preços
1. A tabela de preços inicial, bem como alterações subsequentes, carecem de comunicação prévia
à Câmara municipal de Viana do Castelo.
2. A tabela de preços, devidamente autenticada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo,
deverá ser afixada no veículo, em local visível.

Artigo 14.Q
Bilhética
1. Os títulos de transporte devem obedecer às normas legais em vigor.
2. A emissão dos títulos de transporte é da responsabilidade do titular do alvará.
3. Sem prejuízo do número 1 do presente artigo, os títulos de transporte devem ser numerados
sequencialmente e conter a identificação do titular do alvará, número do alvará, número de
contribuinte, identificação do circuito e respectivo preço.

Artigo 15.º
Horário de funcionamento
1. O horário de funcionamento abrangerá o período mínimo das 10.00 horas às 18.00 horas, todos
os dias de sema na de Outubro a Março (inclusive) e das 10.00 horas às 00.00 de Abril a
Setembro (inclusive).
2. A atribuição do horário de funcionamento será efetuada pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo.

3. O alargamento do horário previsto no n.2 1 será concedido apenas nos casos em que exista
interesse público.

Capítulo V
Fiscalização e sanções
Artigo 16.º
Fiscalização
Sem preJu1zo das competências atribuídas por lei a outras entidades, a fisca lização do
cumprimento do disposto no presente Regulamento compete à Câmara Municipal de Viana do
Castelo e às autoridades policiais.

Artigo 17.º
Contra-ordenações
1. De acordo com o estipulado no presente Regulamento, constituem contra-ordenações:
a) A circulação de veículo sem prévio licenciamento municipal;
b) A falta de registo dos condutores;
c) O excesso de lotação dos veículos;
d) A condução do veículo em violação às condições previstas no artigo 8.2 do presente
Regulamento;
e) A falta de cartão de identificação dos condutores;
f) A falta de tabela de preços afixada em local visível;
g) A falta de autenticação da tabela de preços por parte da Câmara Municipal;
h) A paragem dos veículos fora dos locais previstos para o efeito nos termos do presente
Regulamento, nos documentos que constituem o procedimento concursal, ou devidamente
autorizados pela Câmara Municipal de Viana do Castelo;
i) A t omada e/ou largada de passageiros fora dos locais previstos para o efeito;
j) A falta de higiene dos veículos;
k) A falta de delicadeza, civismo e correção para com o público.
2. O produto das coimas aplicadas pelo município constitui receita própria do mesmo.

3. As infrações ao disposto no presente artigo são da responsabilidade do titular do alvará.
4. Compete ao Vereador da área funciona l determ inar a instauração dos processos de contraordenação bem como aplicar as respetivas coimas.

Capítulo VI
Disposições finais
Artigo 18.º
Legislação subsidiária
A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Regu lamento aplica-se
subsidia riamente o Cód igo da Estrada e legislação complementar, bem como o Regime Jurídico da
Animação Turística.

Artigo 19.º
Interpretação e casos omissos

As lacunas e dúvidas interpretativas suscitadas na aplicação do presente Regulamento serão
preenchidas e/ou resolvidas, pela Câmara Municipa l de Viana do Castelo.

Artigo 20.º
Taxas
As taxas de concessão e exploração de circuitos turísticos na cidade de Viana do Castelo, previstas
no presente Regulamento estão consagradas no Regulamento de Taxas Municipais.

Artigo 21.º
Entrada em vigor
O presente Regu lamento entra em vigor 15 (quinze) dias após a data da sua publicação através de
edita l nos lugares de estilo, nos termos lega is.

l,C) N'J1C) f)
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CARSURF - CENTRO DE ALTO
RENDIMENTO DO SURF
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 25
de junho corrente (doe. n.0 20), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumár ia acerca deste assunto, e não se r egistando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea
g) do número 1 do artigo 25° conjugado com a alínea k) do númer o 1 do artigo 33°,
ambos da Lei nº 75/ 2013, de 12 de Setembro, aprovar o Regu lamento de utilização do
CARSURF - Centro de Alto Rendimento do Surf que seguidamente se indica:-

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CAR SURF
DO CABEDELO/DARQUE - VIANA DO CASTELO
Introdução
O Instituto Português do Desporto e Juventude e o Município de Viana do Castelo assinaram em
2009 um protoco lo de colaboração para a construção do Centro de Alto Rend imento de Surf de
Viana do Castelo.
O governo definiu como missão dos CAR "atender prioritariamente às necessidades das federações
desportivas, e visa prosseguir os seguintes objetivos: possibilitar estágios, potenciar talentos

desportivos; integrar a investigação científica ao nível da performance desportiva; avaliar,
controlar e otimizar o treino; aprofundar o desenvolvimento técnico; mon itorizar resultados e
detetar e selecionar talentos desportivos".
O Modelo de Gestão e Financiamento dos CAR sufragado em Conselho Nacional de Desporto,
aceite pela gestão do Programa Operacional Temático de Valorização do Território- POVT- que
cofin anciou o projeto e, aprovado em reunião do conselho de fundadores da Fundação do
Desporto.
O presente regulamento estabelece as condições de utilização e funcionamento do Centro de Alto
Rendimento de Surf de Viana do Castelo, propriedade do município de Viana do Castelo. Para este
efeito, o presente regulamento tem como legislação habilitante o disposto no Decreto-lei nº
272/2009, de 01 de Outubro; Portaria nº 325/2010, de 16 de Junho; artigo 241º da Constituição
da República Portuguesa e de acordo com o disposto na alínea g) do artigo 25º e alínea k) do nº 1
do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

CAPÍTULO 1
Artigo 12
(Objeto e Âmbito de Aplicação)
O presente regulamento estabelece as condições de utilização e funcionamento do Centro de
Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo, propriedade do Município de Viana do Castelo.
Artigo 22
(Localização e Designação)
O CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF DE VIANA DO CASTELO - adiante designado por CAR
Surf, tem a seguinte localização e endereço postal:
CAR Surf Viana do Castelo
Cabedelo, Darque, Viana do Castelo
Artigo 32
(Propriedade e Gestão do Equipamento)

1.

O CAR Surf do Cabedelo é propriedade do município de Viana do Castelo, sendo a sua gestão
exercida pela Comissão de Gestão Local, adiante designada por CGL, conforme acordo de
parceria, estabelecido em 18 de janeiro de 2015 e em vigor.

2.

Só é permitida a utilização das instalações com a presença de um técnico devidamente
credenciado para o efeito.

CAPITULO li
Comissão de Gestão Local
Artigo 42
(Constituição)

1.

Conforme o estipulado no acordo de parceria celebrado e em vigor para o CAR su rf de Viana
do Castelo, a Comissão de Gestão Local é constituída por um representante de cada uma das
seguintes entidades:

•

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO, INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE,
FE DERAÇÃO PORTUGUESA DE SURF, ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO E LAZER DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO, SURF CLUBE DE VIANA.

2.

O município de Viana do Castelo é representado pelo Presidente, o qual poderá de legar a sua
representação num Vereador ou num quadro da autarquia de acordo com o modelo de gestão
dos centros de alto rendimento.
Artigo 52
(Competências)

À CGL compete:
1.

À Comissão de Gestão Local, compete:
a)

Gerir e coordenar o funcionamento do CAR;

b)

Promover e divulgar o CAR em articulação com a Comissão Executiva de Gestão dos CAR
no âmbito da Fundação do Desporto;

c)

Avaliar e implementar as melhores práticas com vista à rentabilização das infraestruturas;

d) Celebrar protocolos com empresas, escolas básicas, secundárias ou profissionais e com
instituições de ensino superior ou outras instituições consideradas relevantes;
e)

Elaborar o plano anual de atividades e a proposta de orçamento;

f)

Implementar um sistema de controlo financeiro (contabilidade de custos);

g)

Gerir o pessoal ao serviço do CAR.
Artigo 62
(Local e Periodicidade das Reuniões)

A C.G.L. reúne nas instalações do CAR Surf, de acordo com a periodicidade estabelecida no acordo
de parceria em vigor.

CAPÍTULO Ili
Artigo 72
(Interdições)

Não é permitido nas insta lações do CAR do Cabede lo Viana do Castelo:
a)

fumar dentro de todo o espaço do CAR Surf;

b) consumir e vender bebidas alcoólicas;
c)

a entrada e permanência de animais no interior das instalações, salvo em casos em que a
sua presença seja indispensável e justificável, nomeadamente no caso de cães guia para
acompanhamento de invisuais;

d) O acesso às instalações a pessoas que se encontrem em estado de embriaguez ou sob o
efeito de estupefacientes.

Artigo 82
(Horário de Funcionamento)

O horário de funcionamento é definido pela CG L, e afixado na receção do CAR Surf.
Artigo 92
(Identificação dos Funcionários do CARSURF)

Os funcionários do CARSURF deverão andar devidamente identificados, com a utilização do
respetivo crachá de identificação.
Artigo 102
(Tabela de Preços)

Pela ut ilização das instalações do e serviços prestados no CAR surf são devidas as taxas fixadas na
tabela de preços, aprovada anualmente pelo município (sob proposta do CGL), tabela que se
constitui como Anexo 1 ao presente regulamento e que será afixada na receção.

CAPITULO IV

Das Instalações
Artigo 112
(Composição das Instalações)

l.

O CAR Surf do Cabedelo Viana do Castelo é constituído pelas seguintes instalações:
a)

Área administrativa;

b)

Área técnico desportiva;

c)

Área residencial;

d) Área social.
2. A área administrativa é constituída pela receção, 3 gabinetes e sala de reuniões.
3.

A área técnico-desportiva é constituída por sala polivalente, vestiários, sauna, sala de
massagens, gabinete de apoio médico .

4.

A área residencial dispõe de se is quartos para 4 pessoas e 1 quarto para 6 pessoas, servidas
por instalações de apoio coletivo, vestiários balneários.

5.

A área social é composta por espaço de refeição e bar
Artigo 122
(Acesso às Instalações)

l.

Qualquer entidade ou atleta que deseje uti lizar as instalações do CARSURF, deve proceder sua
prévia reserva/marcação nas condições definidas neste regulamento e dirigir-se à receção do
mesmo, identificar-se e dar conhecimento da utilização agendada .

2.

Só é permitido o acesso às instalações a pessoas ou entidades nas condições definidas no
presente Regulamento de Funcionamento.

3. O acesso a pessoas ou entidades para utilizações não previstas neste Regulamento, só é
permitido com autorização prévia da CGL.

4.

Cabe á CG L, em conjunto com as entidades promotoras de eventos, a defin ição prévia de regras
específicas de acesso aos mesmos.
Artigo 132

Eventual concessão/exploração de áreas/espaços do CAR Surf do Cabedelo, Viana do Castelo
serão atribuídas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, sob proposta da CG L.

CAPÍTULO V
Admissão e Condições de Utilização do CAR de Viana do Castelo

Artigo 142
(Direito de Admissão)

A utilização das instalações é permitida:
a)

As pessoas ou entidades federadas, em estágio no CAR;

b}

Acompanhantes, técnicos ou diretores das equipas em estágio;

c)

Pessoas singulares ou coletivas, não previstas nas alíneas anteriores e, previamente
autorizadas de acordo com as normas internas estabelecidas.
Artigo 152
(Reserva e Prioridade na Utilização das Instalações)

l.

A reserva das instalações, deve ser feita com uma antecedência de 8 dias, por telefone ou
correio eletrónico.

2.

A reserva só é va lida após confirmação por parte do CAR surf (diretor executivo) e o pagamento
da taxa devida pela reserva, conforme tabela de taxas (ANEXO 1).

3.

No caso de haver mais de um pedido de utilização para o mesmo período, exceto reservas j á
confirmada a ordem de preferência da reserva será feita com base nos seguintes critérios de
ordenação :
a)

Atividades de treino da FPS /equ ipas nacionais;

b) Outras Federações Desportivas Internacionais de Surf indicadas pela FPS;
c)

Atividades desportivas promovidas pelo município de Viana do Castelo

d) SCV ou outras associações do concelho reconhecidas pelo município e pela Federação
e)

ESDLM/l.P.V.C

f)

Atletas ou Equipas estrangeiras de surf;

g) Outras entidades ou pessoas não enquadradas não enquadradas nas alíneas anteriores.
4.

Dentro de cada uma das alíneas anteriores a prioridade é atribuída com base na data de entrada
do pedido.
Artigo 162
(Termo de Responsabilidade)

A utilização das instalações por qualquer pessoa ou entidade não federada est á suj eita à
assinatura de um termo de responsabilidade nos termos da legislação aplicável.

Artigo 172
(Protocolos)

A CGL poderá celebrar protocolos de colaboração com outras entidades (clubes ou marcas) cuja
atividade se enquadre nos objectivos gerais do CAR Surf e contribuam para a sua melhor gestão.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais
Artigo 182
(Responsabilidade em Caso de Perda ou Extravio)

A CGL não se responsabiliza pela perda ou extravio de bens, por parte dos utentes, não ficando
obrigada a qualquer indemnização ou reembolso dos mesmos.

Artigo 192
(Danos ou Prejuízos nas Instalações)

1.

Qualquer dano ou prejuízo causado nas instalações, implica sempre a reposição das mesmas
no seu estado inicia l, sendo tal, da responsabilidade dos utilizadores.

2.

A reparação dos danos ou prejuízos será feita sob a supervisão do município.

Artigo 202
(Fiscalização)

1.

O cumprimento do presente regulamento cabe aos técnicos e funcionários do CAR de Viana
do Castelo, assim como aos diretores e coordenadores das federações ou equipas de trabalho.

2.

Qualquer infração deve ser de imediato transmitida ao técnico municipal responsável pelo CAR
e posteriormente à CGL
Artigo 212
(Controlo de Acesso)

O controlo de acesso à área desportiva, sauna, ginásio e sala de formação, é feito na receção .

Artigo 222
(Respeito pelas Normas)

1. Para segurança de todos os praticantes, recomenda-se o respeito integral pelas normas de
segurança e obediência às determinações específicas dadas pelos funcionários das instalações.
2. Qualquer infração a este regulamento poderá levar à expulsão imediata, sem qualquer direito de
reembolso do(s) prevaricador(es), sem prejuízo da responsabilidade que lhe possa vir a ser
imputada.
3. A expulsão do CARSURF implica a impossibilidade da futura utilização de todos os Centros da rede
nacional de CARSURF.
Artigo 232
(Omissões)

Nos casos omissos neste Regulamento de Funcionamento, aplica-se a legislação geral em vigor.

Anexo 1

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VIANA DO CASTELO
TABELA DE PREÇOS
Alojamento*
Entidades com fins lucrativos (por pessoa)
Até 4 pessoas
5 a 16 pessoas
17 a 30 pessoas
Entidades sem fins lucrativos (por pessoa)
Até 4 pessoas
5 a 16 pessoas
17 a 30 pessoas

Preço por pessoa
17,00 €
16,00 €
15,00 €
Preço por pessoa
12,00 €
11,00€
10,00 €

Entidades que detenham Protocolo com CAR (Acordo de Parceria são objeto de redução ou isenção de preços de
acordo com o estipulado no protocolo celebrado)

Aluguer de Espaços/Equipamentos
Sala Formação*
Sauna
Utilização de cafetaria para Catering**
Polidesportivo com balneários (por grupo de 10)
Balneários (por grupo de 10)

30 minutos
Dia
Hora
Hora

20,00 €
2,50€
50,00 €
10,00 €
7,50€

• Perlodo de 3 horas
u A empresa tem de estar licenciada e habilitada para o serviço

l,C) N'J1C) 1O
MERCADO MUNICIPAL· ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E
COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual fo i aprovada na reunião camarár ia realizada em 13
de Abril corrente (doe. n.0 6 21), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto, e registando-se a intervenção do deputado municipal
Martinho Cerqueira (doe. nº 22). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com 5 votos contra do Agrupamento da CDU, pelo que
a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea g) do número 1 do
artigo 25° conjugado com a alínea k) do número 1 do artigo 33°, ambos da Lei nº

75/2013, de 12 de Setembro, aprovar as seguintes alterações ao Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais:-

SECÇÃO VI
MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE
Artigo 68.st
Taxas relativas aos Mercados e Feiras

(... )
12 - De agosto a dezembro de 2015, a redução, excecional, de 25% do valor final das taxas de venda a retalho
e venda por grosso constantes dos itens estabelecidos no Capítulo VI - Mercados, Feiras, Venda
Ambulante, Quadro XI, ponto 1, alínea a), b), c) e d), ponto 2.1, alíneas a) e b), ponto 2.2, alínea c), ponto
3 e Quadro XII, Ponto A-1) e 2), da Tabela de Taxas e Licenças Municipais.
E que se traduz no quadro a seguir indicado da:

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS
Capítulo

Quadro

Descrição

VI

Valor
taxa

Mercados, Feiras e Venda Ambulante

( ... )
XI

Venda a retalho
1- Lojas - por metro quadrado e por mês:
a) Cafés, restaurantes, bares e semelhantes
b)

Lojas de prestação de serviço público

c)

Outras lojas interiores

d)

Outras lojas exteriores

2 -Área do Terrado:
2.1. No mercado municipal (terças e sextas feiras):
a) Por metro quadrado e por dia
b)

Por metro quadrado e por mês

8,51€
4,16€
4,95€
4,39€

0,70€
4,35€

2.2. No recinto da feira:
(... )
c) Bancas e mesas
- 1ª classe - taxa mensal
- taxa diária
- 2ª classe - taxa mensal
- taxa diária
- 3.ª classe - taxa mensal
- taxa diária
3 - Instalações especiais
a) Por metro quadrado e por dia
b)

(... )

Por metro quadrado e por mês

13,23€
1,21€
10,73€
0,86€
6,71€
0,71€
0,58€
4,32€

XII

Venda por grosso
A - No recinto do Mercado
1) Em lote ou processo semelhante - sobre o valor da
venda diária

7,02€

2) Por outro processo de venda - por metro quadrado e
1,08€

por dia

1. Redução de 25% sobre o valor das taxas constantes do quadro atrás indicado;
2. A presente redução tem vigência até 31-12-2015."

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
- - - De seguida, a Presidente da Assembleia fixou um período de 30 minutos para
intervenção aberta ao público, tendo-se registado a intervenção de:- Vítor Dinis, da
Associação de Moradores do Cabedelo (doe. nº 23), Carlos Maciel, Simão Moreira. - - - - De seguida, o Presidente da Câmara prestaram esclarecimentos. - - - - - - - - - - -

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA
- - - Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro,
foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos,
para o que a mesma foi lida e achada conforme por todos os Deputados Municipais
presentes, pelo que foi deliberado, por unanimidade, aprovar a mesma. - - - - - - - - - - - E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2013/2017
MEMBROS ELEITOS
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PONTO
ORDEM
1

Maria Flora Moreira da Silva Passos da Silva (PS)
José Carlos Coelho Resende da Silva (PS) - S
Luís Manuel de Miranda Palma (PS)
Manuel Pinto Costa (PS)
Manuel Augusto de Jesus Lima (PS)
Ana Maria Ribeiro No~o (PS)
José Emtlio da Rocha Antunes Viana (PS)
Amândio Araújo Passos Silva (PS)
Inês Maria Coelho Alves (PS)
Paulo Jorge Costa Lains (PS)
António da Silva Moreira (PS)
Catarina Silva Castro (PS)
Porfírio Neves Afonso (PS)

s

Victor Manuel Abreu Barbosa • (PS)
Eduardo Jorge do Paço Viana (PSD)
Ana Maria Branco Palhares Lopes Lima (PSD)
Vasco Alfredo Rodrigues Vilar (PSD)
João Fernando Rodrigues da Cruz (PSD)

s

Marília Florencia de Sousa Nunes (PSD)
Joaquim Viana da Rocha (PSD)
Duarte Filipe da Silva Ribeiro Martins (PSD)
Barbara Luize lacovino Barreiros (PSD)
Agostinho Lobo de Carvalho (PSD)
José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas (CDS/PP)
António Gonçalves da Silva (CDU)
Martinho Martins Cerqueira (CDU).
Marta da Conceição Alves Silva Ligeiro (CDU)
An

o José Rodrigues Soares Basto (CDU)

Vahmar
ComUrb

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo • UI. 258 809 370 • fax 258 809 347 • www.cm-viana-cas telo .pt • amunici pal@cm-viana·castelo .pt

29-06-2015

FOLHA DE PRESENÇAS
2013/2017
o

);f Assem bleia Municipal de Viana do Castelo

Ôf}

v

i'/.\NA 1)1.)

MEMBROS ELEITOS SUPLENTES
Elsa Arieira Ruivo - (PS)
Tiago José da Cunha Martins - (PS)
Tomás da Conceição Lima Ribeiro - (PS)
Joana Rio da Silva - (PS)
Marsal da Silva Pereira - (PS)
Noé Martins Rocha - (PS)
Carlota Gonçalves Borges - (PS)
Ricardo Nuno Sá Rego • (PS)
Ricardo Jorge Ponte de Matos Carvalhido • (PS)
Maria da Luz Araújo Assunção - (PS)
Elidio Matos de Carvalho - (PS)
António Miguel Cubo da Costa - (PS)
Maria Manuela de Oliveira Passos da Silva - (PS)
Luís Miguel Lima Teixeira - (PS)
Fernando Manuel Armada Garcês - (PS)
Maria Gabriela Miranda Felgueiras Portela - (PS)
Rui Manuel Gonçalves Franco • (PS)
Maria do Sameiro Alves Pereira de Sá • (PSD)
Carlos Alberto Azevedo da Rocha - (PSD)
Paulo de Azevedo Vilaverde Ribeiro - (PSD)
Dora Filipa Montenegro Ramos - (PSD)
Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz - (PSD)
Victor José da Costa Lima • (PSD)
Elsa Cristina Lima Amado • (PSD)
Manuel Hermenegildo Ribeiro da Costa • (PSD)
Jorge Gomes Pereira - (PSD)
Vanessa Daniela Tomé de Mateus Ferreira - (PSD)
Lionel Queirós Miranda Marques • (PSD)
João Paulo Dias Carvalho - (PSD)
Mónica Maria Ruivo Rodrigues Viana • (PSD)
Ricardo da Cunha São João - (PSD)
Vera Cristina Lopes da Silva Escaleira - {CDS/PP)
Nuno José Pereira Dias da Silva Loureiro - (CDS/PP)
João Miguel Alves de Almeida • (CDS/PP)
Sofia do Vale Oliveira • {CDS/PP)
João Filipe Maqalhães Moreira - (CDU)
Maria Helena Adrião de Castro Brito - (CDU)
Sebastião João Neiva Rego Lopes - (CDU)
Auqusto Cândido Vaz da Costa Ranha - (CDU)
Carla Maria dos Santos Lemos - (CDU)
João António de Sousa Correia - {CDU)
Maria Gracinda de Brito Gonçalves - (CDU)
Augusto Manuel Alves Silva - (CDU)
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Assembleia Municipal de Viana do Castelo

JUNTA DE FREGUESIA/
UNIÃO DE FREGUESIAS
AFIFE-(1)

Arlindo Manuel Sobral Ribeiro

ALVARÃES-(PS)

Fernando Alberto Vilarinho Martin

~ONDE -

José Paulo Coelho do Órfão

(PSD)

PONTO
ORDEM

PRESIDENTE

AREOSA- (PS)

Rui Miguel da Silva Mesquita

CARREÇO - (1)

João Nuno Amorim de Pinho

CASTELO DE NEIVA - (PSD)

Paulo Jorge Dias Torres

CHAFÉ-(1)

António de Oliveira Lima

DARQUE - (PS)

Joaquim Dantas Afonso Perre

FREIXIEIRO DE SOUTELO - (PSD)

Luís Augusto Canas Lourenço

LANHESES - (PSD)

Filipe Manuel Castro da Rocha

MONTARIA -(PSD)

Carlos Manuel Correia Pires

MUJÃES-(1)

José Duarte Gonçalves da Silva Oliveira

OUTEIRO - (1)

José Manuel Vieira Morais

PERRE-(1)

Vasco Augusto de Lima Morais Cerdeira

Sra MARTA PORTUZELO- (PSD)

Paulo José Calçada Maciel

SÃO ROMÃO DE NEIVA - (PSD)

Manuel Rodrigues Salgueiro

BARROSELAS E CARVOEIRO - (PS)

Rui Miguel Barbosa de Sousa

CARDIELOS E SERRELEIS - (1)

Manuel Correia Castilho

GERAZ DO LIMA (STA. MARIA, STA. LEOCÁDIA,
MOREIRA) E DEÃO - (1)

Armindo Dias Fernandes

MAZAREFES EVILA FRIA - (PS)

Manuel Dias Viana Barreto

NOGUEIRA, MEIXEDO, VILAR DE MURTEDA - (1)

Rui Alexandre Vieira Maciel

SUBPORTELA, DEOCRISTE E PORTELA SUSÃ - (1)

David Meira Veiga

TORRE EVILA Mou - (PSD)

Filipe Mendes Costa

VIANA 00 CASTELO (SANTA MARIA MAIOR,
MONSERRATE) E MEADELA-COU

José António Gonçalves Ramos

VILA OE PUNHE - (PS)

António Manuel Marques Cunha Costa

VILA FRANCA - (1)

João Paulo Rocha Carvalhido

VILA NO~ ANHA- (PSD)

Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos
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Substituição nos termos da alínea e) nº 1 artº
38° da Lei nº 169/99, 18 Setembro

PONTO
ORDEM

AFIFE-(!)
ALVARÃES-(PS)
AMONDE - (PSD)

KJo.

AREOSA - (PS)
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CARREÇ0-(1)
CASTELO DE NEIVA - (PSD)
CHAFÉ-(1)
DARQUE - (PS)
FREIXIEIRO DE SOUTELO - (PSD)
LANHESES -(PSD)
MONTARIA-(PSD)
MUJÃES-(1)
OUTEIRO - (1)
PERRE-(1)
ST' MARTA PORTUZELO- (PSD)
SÃO ROMÃO DE NEIVA - (PSD)
BARROSELAS E CARVOEIRO - (PS)
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CARDIELOS E SERRELEIS- (1)
GERAZ DO LIMA (STA. MARIA, STA. LEOCÀDIA,
MOREIRA) E DEÃO- (1)
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MAZAREFES E VILA FRIA - (PS)
NOGUEIRA, MEIXEDO, VILAR DE MURTEDA - (1)
SUBPORTELA, DEOCRISTE E PORTELA SUSÃ - (1)
TORRE

EVILA Mou - (PSD)

VIANA Do CASTELO (SANTA MARIA MAIOR,
MONSERRATE) EMEADELA-(CDU)
VILA DE PUNHE - (PS)
VILA FRANCA - (1)
VILA NOVA DE ANHA - (PSD)
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CDU· Coligação Democrática Unitária

PCP-PEV

ASSEMBLEIA MUNICIPAL- SESSÃO ORDINÁRIA

29/Junho/2015

(Período antes da ordem do dia)

SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA M UNICIPAL E RESTANTE MESA
SEN HOR PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREAÇÃO
SENHORES DEPUTADOS MUNICIPAIS

Encerramento do Laboratório de Saúde Pública

Via na do Castelo

O Ministério da Saúde prevê o encerramento de 4 dos 12 laboratórios
de saúde pública existentes no país, entre os quais o de Viana do
Castelo.
Segundo o Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde
Pública, estes encerramentos poderão pôr em ca usa desde " a
vigilância da qualidade da água para consumo humano até à rapidez
na resposta a surtos de infeções com origem al imentar".
Afirma tratar-se, em sua opin ião, de um processo " feito à pressa
quando as pessoas vão de férias\\.
Assim, a CDU sol icita o empenhamento do Senhor Presidente da
Câmara Municipal na clarificação e no acompanhamento da situação
colocada.

O Eleito da CDU,

CDU - Coligação Democrática Unitária

PCP-PEV

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SESSÃO ORDINÁRIA

29/Junho/2015

(Período antes da ordem do dia)

SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E RESTANTE MESA
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA EVEREAÇÃO
SENHORES DEPUTADOS MUNICIPAIS

Encerramento do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM
do Cabedelo/DarQue

De acordo com o protocolo assinado, em Dezembro de 2013, entre
a APPACDM e a Segurança Social, estava assente a abertura de dois
Centros de Atividades Ocupacionais em Darque. Assim, o primeiro
iniciou o seu funcionamento em Janeiro de 2014 e o segundo, em
Setembro do mesmo ano, por decisão do Presidente da APPACDM,
depois de totalmente preenchidas as vagas do primeiro CAO .
O seu presidente afirmou que, desde o início, a APPACDM terá
suportado os custos de funcionamento deste último Centro, dado não
terem recebido quaisquer importâncias por parte da Segurança
Social.
Segundo notícia recente, por despacho do Secretário de Estado da
Segurança Social datado de Fevereiro de 2015 e só agora conhecido,
foi decretado o encerramento deste segundo CAO.
Os atuais 14 utentes daquele CAO ficarão assim, de acordo com a
opinião dos pais e do Presidente da APPACDM, sem qualquer apoio, o
que obrigará a que muitas mães tenham de abandonar os seus
empregos, dado os jovens precisarem de acompanhamento diário
para as rotinas da sua vida do dia-a-dia.
Tendo conhecimento de que o Senhor Presidente da Câmara já terá
solicitado uma reunião urgente ao Senhor Ministro da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social, apelamos a que defenda com toda a
firmeza a continuação da atividade do referido CAO, tão necessário
para o dia-a-dia daqueles jovens e dos seus familiares .

O Eleito da CDU,

(DOCUMENTO Nº 3)

Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal,
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Exmos. Sr. Vereadores,
Exmos. Srs. Deputados Municipais,
Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia,
Caros Vianenses,
Demais presentes,

Às vezes no meio de tanto acordo e atropelo à língua portuguesa dou por mim a
pensar se sou eu que não aprendi português como devia ser ou se por ventura anda
muita gente a compilar dicionários próprios com significados únicos que utiliza à
sua bela demanda, desrespeitando aquilo que de mais nosso t emos: a nossa língua.

E já nem sequer estou a falar da parte em que a maioria acha que nós falamos
chinês e em tudo faz ouvidos moucos ao que dizemos só porque somos oposição.
Ser oposição não é necessariamente ser do contra só por ser. Não so~os radicais.
Somos um partido que combat e este executivo em alguns dos seus actos porque
não concordamos que esses sejam do interesse de todos os munícipes. Somos um
partido que combate este executivo não por quezílias pessoais mas porque achamos
que fazer política vai para além do umbigo de cada um. Somos um partido que
combate este executivo não por ser do contra mas porque quer potenciar o que de
melhor temos. A nossa cidade. O nosso concelho.
Custa-nos entender que este executivo não saiba conjugar o verbo promover em
toda a sua ascensão. Porque promover uma cidade, promover um concelho,
ultrapassa os nossos gostos pessoais ou o entendimento próprio que. temos
relativamente ao que quer que seja . Estar ao serviço do município é permitir que
este se desenvolva sobre t odas as formas de fomentação. É causar impacto.
Originar oportunidades. O entendimento pessoal que temos relativamente à

~

utHização do espaço A ou B deve ser ultrapassado quando está em causa a promoção
da nossa cidade, muito mais quando essa promoção é feita a custo zero. O programa
Cook Off da RTP promove através de uma figura pública conhecida a cidade onde
faz as gravações dos duelos culinários. Custa-nos aceitar que tenha havido a
possibilidade da nossa cidade se ter dado a esta promoção e só porque se achou
que a Praça da Republica não era um espaço de servir refeições, nos tenhamos
deixado ficar por alternativas sem ter feito um esforço para Viana do Castelo ser
anfitriã de um programa de sucesso. Meus senhores a Praça da Republica merece
sim toda a dignidade, mas umas mesas, umas tantas pessoas conhecidas, uma
agitação saudável não lhe causariam pior efeito do que uma estatua inerte,
desenquadrada e sem qualquer simbologia para o local. Convenhamos!
E já que estamos a falar em promoção, e porque ela muitas vezes desvia-se do
essencial gostávamos, Sr. Presidente, que nos esclarecesse a sua posição na Cimeira
Ibérica da RIET à qual o Sr. Preside. É que fica difícil de perceber que o Sr
Presidente lá vá feliz e contente, participe ordeiramente, acate, aceite, não
di scuta nada do que lá se fala e depois venha para a imprensa com comunicados
inóspitos a criticar tudo e mais alguma coisa. Sr presidente o Sr. que preside à
mesma tem legitimidade para no âmbito de actuação da associação promover o
desenvolvimento da cooperação transfronteiriça e suas organizações bem como o
debate e promoção de estratégias de cooperação no espaço ibérico. A utilidade
destas cimeiras, entendemos nós que deve ser medida pelo interesse dos seus
intervenientes, pela exposição dos assuntos que estes fazem nas mesmas e pelo
debate de ideias que deve ser propicio à criação de estratégias. E Sr. Presidente
na descrição da qualidade dos fatos que por lá passaram também deve constar a
do seu, nesta e em outras presenças similares. Devemos ser nós, que no seu
entender somos apenas e sempre do contra, e não sabemos o que é promover ideias
ou debater estratégias.
E para terminar, não lhe vou repetir as 33 perguntas que lhe fiz na última

~

Assembleia Municipal acerca de algumas das obras nas nossas praias, às quais não

~

respondeu a nenhuma, e correndo o risco do efeito ser o mesmo Sr Presidente:

e:

- ninguém sabe o calendário da época balnear na câmara municipal?
- ninguém sabe o que é fazer planeamento de uma obra?
- ninguém sabe que quando retiramos espaços, mesmo que provisoriamente
ao espaço publico, devemos ter alternativas?
- ninguém sabe defender os direitos do munícipe?

É que dizer-nos que as obras eram necessária nós concordamos. Mas fazer obras
junto às praias, retirando-lhes estacionamento, dificultando o acesso pedonal em
época de Verão é de uma irresponsabilidade tremenda. E não nos diga que isso não
seria possível Sr. Presidente porque eu já assisti a obras em que o planeamento
tinha em conta o caudal de um rio, em que o planeamento tinha em conta férias
escolares, em que o planeamento tinha em conta faseamentos, etc, etc, etc .... e
também não precisa de me dizer que a responsabilidade é da Polis, de A ou de B,
porque quando for para inaugurar ou colocar fotografia em boletim dos serviços,
todos nós já sabemos a legenda! A isto chama-se promoção enviesada!
Sr Presidente, Srs Vereadores há muito por fazer pela nossa cidade, pelo nosso
concelho. Não se demitam das VI s responsabilidades. Viana do Castelo merece
mais. Merece melhor.

Viana do Castelo, 29 de Junho de 2015.

Assembleia Municipal de Viana do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD.

(DOCUMENTO Nº 4)

CDU · Coligação Democrática Unitária

PCP-PEV

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SESSÃO ORDINÁRIA
29 / Ju nho/2015

(Período antes da ordem do dia)

SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E RESTANTE MESA
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREAÇÃO
SENHORES DEPUTADOS MUNICIPAIS

Comissão Europeia confirma:
Governo Português não usou todos os mecanismos junto da UE, porque
queria destruir os ENVC

A Comissão Europeia respondeu à pergunta feita pelos Deputados do
PCP no Parlamento Europeu, João Ferreira e Inês Zuber, sobre se perante a decisão da Comissão Europeia de considerar auxílios de
Estado ilegais os fi nanciamentos que o Estado Português, enquanto
accionista, fez aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo - "durante
os mais de dois anos que durou a investigação, em algum momento o
Estado Português invocou o interesse das construções de navios
militares... e o enquadramento e tratamento específicos que as
mesmas necessariamente terão de ter".
A resposta confirma as denúncias que o PCP vinha fazendo há muito.
O Governo decidiu destruir os ENVC, usando como justificação o
processo de investigação em curso na União Europeia. Veja-se que o
Governo decidiu mesmo extinguir os ENVC e subconcessionar a sua
actividade a uma empresa privada, sem tirar daí qualquer proveito
financeiro, antes da decisão final da Comissão, ou seja,
independentemente dela.
Agora, a Comissão vem confirmar que o Governo não defendeu o
interesse públicoy_~_ti9nal, o interesse dos trabalhadores dos ENVC e
os interesses ~ região pois, "no decurso do procedimento
formal de investigação, as autoridades portuguesas não invocaram o

artigo 346.º, n.º1, alínea b), do TFUE, nos termos do qual qualquer
Estado-Membro pode tomar as medidas que considere necessárias à
protecção dos interesses essenciais da sua segurança e que estejam
relacionadas com a produção ou o comércio de armas, munições e
material de guerra".
Esta resposta, que é absolutamente clara e não deixa margem para
dúvidas, confirma que o Governo, ao não invocar o citado artigo,
apesar de ter sido diversas vezes instado a tal pelos trabalhadores e
pelo PCP, não usou de todos os meios ao seu dispor para a defesa
daquela empresa que eram, como se sabe os maiores Estaleiros
Nacionais e o único grande Estaleiro com capacidade de projecto em
Portugal.
Fica assim claro porque é que o Governo, pela voz do Ministro da
Defesa, afirmava que sabiam qual seria o resultado do inquérito. Um
governo que, apenas por opção política e ideológica, destrói assim
uma empresa com mais de sete décadas e as vidas de centenas de
t rabalhadores.
Tal notícia é tanto mais escandalosa, quanto agora se sabe que o
mesmo Governo que cancelou as encomendas da Marinha aos
Estaleiros, atribuiu agora a encomenda de dois Navios NPO, sem
concurso público internacional, à empresa a quem subconcessionou
os ENVC.
Para a CDU estamos perante uma negociata sem nome, um autêntico
crime de um Governo que tem de ser punido por isso nas próximas
eleições legislativas.

O Eleito da CDU,

(DOCUMENTO Nº 5)

CDU - Coligação Democrática Unitária

PCP-PEV

MOÇÃO
Não à privatização da água

A poucos meses do seu fim, e em conluio com o Presidente da República, o Governo PSD/CDS,
num frenesim legislativo que o caracteriza, fez publicar no passado dia 29 de Maio, os diplomas de
reorganização do grupo Águas de Portugal (Decretos-Lei n. 0 92/2015, 93/2015, 94/2015), que
impõem a fusão dos actuais sistemas multimunicipais e a criação de três novas mega-empresas: a
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, cuja gestão será delegada na EPAL, a Águas do Norte e a Águas
do Centro-Litoral.
O objectivo central é o de concentrar capital, clientes e volume de negócios, à custa da expropriação
dos activos municipais nos sistemas de água e saneamento, com vista a criar cond ições de escala e
preços para a sua futura privatização.
Privatização já não apenas por via da subconcessão, conforme está já legalmente previsto, mas
também com a possibilidade aberta agora por estes diplomas de o respectivo capital social das
empresas poder ser privatizado até 49%. Uma decisão contra a qual as autarquias nada poderão
fazer, pois além da perda de poder societário os municípios são remetidos para um mero Conselho
Consultivo, órgão sem qualquer poder efectivo.
Um processo que não tem verdadeiramente associada qualquer justificada preocupação com a
coesão social e te rritorial, a melhoria dos serviços prestados ou a salvaguarda dos direitos das
populações e dos trabalhadores, mas tão só com a criação de condições para a futura privatização
destes serviços.
No que aos preços diz respeito, além de ser inaceitável penalizar as populações com base no critério
de residência, como pretende o governo, a verdade é que ao contrário do que o executivo afirma, o
resultado será um aumento da factura ao consumidor final em todo o país. No litoral, como resultado
das fusões, e no interior, devido às imposições da ERSAR e da situação deficitária dos sistemas, o
que levará a que a maioria dos municípios tenha de subir as tarifas, em alguns casos, mais do que
no litoral, agravando assim a vida de milhares de famílias.

O acesso à água e ao saneamento é um direito humano fundamental, e, como tal, é inequívoco que
a propriedade e a gestão destes serviços essenciais devem manter-se sob controlo dos poderes
públicos, democraticamente eleitos, em particular, sob a esfera municipal, dotada dos recursos
adequados. Esta é a melhor garantia de defesa da água pública e dos interesses das populações.

A Assembleia Municipal de Viana do Castelo reunida em 29 de Junho de 2015, delibera:

Exigir a paragem imediata deste processo que atenta contra os interesses das autarquias, das
populações e põe em risco milhares de postos de trabalho.

Enviar a moção para:
Associação Nacional de Municípios Portugueses
Grupos Parlamentares da AR
Primeiro-Ministro

(DOCUMENTO Nº 6)

VOTO DE PROTESTO E RECOMENDAÇÃO
ACESSOS RODOVIÁRIOS AO PORTO DE MAR
Considerandos:
1. O Porto de Mar de Viana do Castelo tem uma capacidade instalada para
movimentar 900.000 toneladas de carga por ano.
2. É uma infraestrutura essencial ao desenvolvimento de Viana do Castelo e de
toda a zona de influência, sendo essencial para o desenvolvimento de
exportações de várias empresas da região.
3.

Para a sua complet a operacionalidade é essencial a conclusão do acesso
rodoviário à A28 através da denominada IC do Vale do Neiva.

4. Todos os vianenses já assistiam aos constrangimentos colocados pelos camiões
de carga que atravessam Darque ou conhecem as dificuldade dos transportes
das eólicas, através de manobras delicadíssimas em marcha atrás, na estrada
de acesso à Praia do Cabedelo,
5. O acesso rodoviário em causa é essencial para a manutenção e o
desenvolvimento de empresas como a ENERCON (fábrica de aerogeradores), a
EUROPAC (fábrica de papel) ou da nova fábrica de cabos marítimos EURONET e
ainda para a carga e descarga de diversos graneis sólidos, sendo que mais de
50% do seu movimento se destina a exportação.
6. Prevê-se que aquele acesso tenha uma extensão de 8,8 Km, ligando o porto de
Mar de Viana do Castelo ao nó da A28, em São Romão de Neiva.
7. O projeto está conclu ído desde 2008 e orça em 9 milhões de euros. As
expropriações amigáveis dos terrenos estão efet uadas. Aguarda-se a aprovação
de uma candidatura comunitária para se proceder à sua execução.
8. O Relatório Final do Grupo de Traba lho para as Infraestruturas de Elevado Valor
Acrescentado, documento integrador dos próximos investimento a realizar no
próximo Quadro de Apoio, não dá a importância e o valor estratégico a esta
infraestrutura que se tornam necessários ao estabelecimento como obra
prioritária.

9. Por carta, datada de 17 de Dezemb ro de 2014, a Câmara Municipal de Via na do
Castelo manifestou junt o do Sr. Secretá rio de Estado das Infraest rutu ras
Transportes e Comunicações a disponibilidad e para celebrar um protocolo pelo
qual assegurasse a execução da obra e o pagamento de 50% do seu custo.
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A Assembleia Municipal de Viana do Castelo, na sua reunião de 29/06/2015,
1. Manifesta o seu protesto pelo arrastar da situação descrita que muito tem
prejudicado a região;
2. Recomenda ao Governo que dê prioridade aos acessos rodoviários ao
Porto de Mar, a concretizar no quadro dos próximos investimentos e
financiamentos, atendendo ao valor estratégico deste e à necessidade de
fomentar as exportações, acarinhando os investidores da região.
3. Este voto deve ser remetido ao Primeiro-ministro, Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, secretário de Estado das
Infraestruturas, transportes e Comunicações, líderes dos grupos
parlamentares, deputados eleitos pelo distrito, municípios e assembleias
municipais do distrito de Viana do Castelo e de Braga e aos órgãos de
comunicação social nacionais e regionais.

Viana do Castelo, 29 de Junho de 2015
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(DOCUMENTO Nº 7)

VOTO DE PROTESTO
Fundamentação:
(1) Compete ao Governo a manutenção do seu património, nomeadamente dos
edificios onde se prestam serviços do Estado;
(2) Os serviços do Registo Civil de Viana do Castelo estão instalados num edifício,
cuja renda se desconhece, mas que está claramente degradado em vários aspetos.
a. Neste edifício celebram-se inúmeros casamentos civis, aqui se deslocam
os cidadãos para obter documentos de identificação, passaportes, celebrar
acordos de divórcio, partilhas, etc.
b. As instalações do registo Civil de Viana do Castelo têm um aspeto
deteriorado e sujo. É particularmente notório a todos os que aqui se
deslocam para celebrar cerimónias de casamentos civis. Envergonham a
cidade e os serviços
(3) A "Casa dos Quesados", situada na Rua da Bandeira, é património do Estado,
tem uma Capela dedicada a S. João Baptista.
a. Esteve lá instalado a Companhia de Jesus, nos finais do Século XIX.
b. Entre 1911 a 1946, serviu de instalações ao Liceu de Viana.
e. Os serviços da antiga Direção Geral de Viação e dos Serviços de
Urbanização do distrito estiveram instalados durante dezenas de anos
neste edificio de onde saíram nos últimos anos.
d. O edifício, a capela e o seu jardim com árvores de grande valia, estão
abandonados sendo um evidente lugar de marginalidade e chocando
quem o vê do exterior ou quem entra no que foi o jardim.
e. Não se compreende porque não são tomadas medidas que impeçam a
degradação em causa promovendo a utilização do edificio para outras
atividades de interesse público ou colocando-o no mercado com um
projeto viável de ocupação.
(4) Na Avenida Conde da Carreira, existe uma vivenda património do Estado, que
tem um jardim que margina com o Largo da Estação e que se destina
actualmente a residência para estudantes:
a. Situa-se num dos lugares mais nobres da cidade;
b. Está em estado de evidente e confrangedor abandono;
e. Não se compreende porque é que o Estado não lhe dá uso!

A Assembleia Municipal reunida em sessão ordinária no dia 29 de Junho de
2015 delibera aprovar um VOTO DE PROTESTO dirigido ao Governo:
1. Pela indignidade das instalações do Registo Civil de Viana do Castelo;
2. Pela degradação de dois edificios que pertencem ao património do Estado,
sem nada se fazer para se evitar o aumento da despesa que é evidente.
3. O envio desta deliberação de protesto para a Exma Sra Ministra das
Finanças, P!ITª a Direção do Tesouro e das Finanças, para os Senhores
De utados, e para os meios da comunicação social.

'\

(DOCUMENTO Nº 8)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

Exma. Senhora
Presidente da Assembleia Municipal de
Viana do Castelo
4900 VIANA DO CASTELO

Sua referência

Sua comunicação de

Ofício Nº GAP·

Assunto:- ORDEM DE TRABALHOS-ADITAMENTO DE

Datal l JUN. 2015

PONTO NA ORDEM DE TRABALHOS

Relativamente ao assunto indicado em título, solicito a V. Exa., ao abrigo do disposto no artigo
26° do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o número 2 do artigo 50° da Lei 75/2013,
de 12 de Setembro e nº 2 do art° 29º do Regimento da Assembleia Municipal, a inclusão de mais dois
ponto na ordem de trabalhos da sessão ordinária da Assembleia Municipal a realizar dia 29 de junho
corrente.
Mais se informa, que os pontos têm a seguinte designação, e serão remetidos assim que for
apreciado e votado na reunião ordinária a ter lugar no próximo dia 25 de junho pela 10,00h:
1. REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CARSURF-CENTRO OE ALTO RENDIMENTO 00 SURF.
2

• MERCADO MUNICIPAL: ALTERAÇÕES NA TABELA DE TAXAS

Com os meus melhores cumprimentos.

'º~·1das

~osé

"i1i
~

Maria Cunha Costa
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(DOCUMENTO Nº 9)

Assembleia Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
MARIA FLORA MOREIRA DA SILVA PASSOS SILVA, PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO:
Faz público que no dia 29 de junho corrente (Segunda-Feira), com início pelas 21 horas,
realizar-se-á no Teatro Municipal Sá de Miranda, desta cidade de Viana do Castelo, uma sessão
ordinária desta Assembleia Municipal com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1.
2.

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA;
AUTORIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ATIVOS À GESTINVIANA - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 8 DE JANEIRO DE

2015;

3.
4.

ACORDO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL;

5.

APROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO MUNICf PIO;

6.
7.
8.

PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES· ANO LECTIVO DE 2015/2016 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS;

PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL PARA INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR;

NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS - PROPOSTA DOS SMSBVC;
REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TURISTICOS NO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares públicos do estilo.
E eu,

-~ j ~ Director do Departamento de Administração Geral

da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 22 de Junho de 2015
A PRESIDENTE DA ASSEMB>-EM MUNICIPAL,

0(~~' .
w

Vali mar
ComUfb
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Informação
Assembleia Municipal de 29 de Junho de 2015
CÂMARA MUNICIPAL

VIANA DO CASTELO

Gabinete do Presidente

Nos dias 16 e 17 de Abril, o Presidente da Câmara participou na 111~ Sessão Plenária do
Comité das Regiões, em Bruxelas.
No dia 18 de Abril, decorreu a sessão da entrega dos prémios de fotojornalismo do
Concurso Estação Imagem. No dia 20 de éibril, Executivo Municipal deslocou-se às freguesias da
área urbana e reuniu com o Executivo da União de Freguesias da cidade e com os membros da
respetiva assembleia de freguesia .
No dia 21 de Abril, o Presidente da Câmara participou na Sessão de Abertura do
Seminário "Abandono Escolar e (in) sucesso educativo". Nesse mesmo dia reuniu com o novo
Presidente da EP e REFER António Ramalho, para análise dos investimentos em infraestruturas
ferroviárias e rodoviárias no concelho de Viana do Castelo.
No dia 23 de Abril, o Presidente da Câmara na sua qualidade de presidente da CIM Alto
Minho participou na primeira reunião do novo Conselho Consultivo da ULSAM.
No dia 24 de abril, o Presidente da Câmara participou na sessão comemorativa dos 25
anos do Agrupamento de Escolas de Agra e Lima.
Nos dias 24 e 25 de Abril, decorreram na cidade e concelho várias iniciativas integradas
nas comemorações do 25 de Abril, e na noite de 25 de Abril decorreu no Centro Cultural de
Viana do Castelo um concerto do Sérgio Godinho.
No dia 28 de abril, no Centro Cultural realizou-se a sessão de encerramento distrital do
Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude.
No dia 29 de abril o Presidente e a Vereadora da Cultura estiveram presentes no Teatro
Municipal Sá de Miranda na visita guiada, conduzida pelo CDV - Teatro do Noroeste, para
assinalar os 130 anos do Teatro Municipal.
O Presidente do C.A. dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana
Castelo (SMSBVC) participou na Conferência Internacional Cidades Analíticas, que se realizou
em Lisboa, com uma apresentação sobre " O papel dos contadores inteligentes" .
No dia 30 de Abril, decorreu na Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal de Viana do
Castelo, com a presença das atletas Dulce Félix, Aurora Cunha, Manuela Machado e Albertina
Machado e a treinadora Sameiro Araújo, a tertúlia "Atletismo, 20 anos depois".
No dia 2 de Maio, o Presidente da Câmara e o Bispo da Diocese participaram na
Biblioteca Municipal, no âmbito das Comemorações dos SOO anos do nascimento do Beato Frei
Bartolomeu dos Mártires, na sessão de apresentação do Livro de Atas das últimas Jornadas
Bartolomeanas.
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De 4 a 10 de Maio, realizaram-se XV Encontros de Cinema e Vídeo, organizados pelo "
Ao Norte'', com o apoio da Câmara Municipal. Este festival teve uma grande componente
educativa na sua organização.
'
No dia 5 de maio, o Presidente da Câmara Municipal participou na Sessão de Abertura
do Encontro Europeu Rede de Cartas de Turismo Sustentável, em Vila Nova de Cerveira,
organizado pela CIM Alto Minho em parceria com a European Charter for Sustainable Tourism
in Protected Areas.
No dia 9 de maio, o Presidente da Câmara Municipal recebeu, na Figueira da Foz, na Gala
de Entrega de Prémios Excellens Mare, o Prémio Athletice Mare 2015, um das categorias dos
Prémios Excellens Mare da PwC, que distinguiu o Centro de Mar de Viana do Castelo e o projeto
Náutica nas Escolas.
No dia 9 de maio, foi inaugurada no Museu de Artes Decm·ativas de Viana do Castelo, a
exposição "Araújo Soares: Um Homem, Uma Vida'', uma homenagem da Câmara Municipal de
Viana do Castelo ao pintor vianense, falecido em 2007.
Também, no dia 12 de Maio, o Presidente da Câmara e o Vereador Vitor Lemos
realizaram uma visita de trabalho às freguesias de Alvarães e Vila de Punhe para
acompanhamento das obras em curso na área do saneamento básico.

Nos dias 15 e 16 de Maio decorreu a Si! edição Encontros Vínicos do Vinho Verde que
contou com diversas iniciativas no concelho de Viana Do Castelo. No Jantar de Gala foram
entregues os Prémios "Vinho Verde do Ano", promovidos pela Ordem dos Engenheiros- Região
Norte, tendo-se apresentado a concurso 51 vinhos de produtores nacionais de vinho verde.
No dia 18 de Maio o Presidente da Câmara Municipal e da CIM Alto Minho, recebeu
numa iniciativa da CIM Alto Minho e da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), a
Senhora Embaixadora de Moçambique.
A 18 de Maio, o Presidente da Câmara participou na reunião em Vinhais da Comissão
Permanente do Conselho Regional do Norte, onde foi debatidos os mapeamentos das
infraestruturas nas áreas da educação, saúde, cultura e áreas sociais a serem financiadas pelo
programa Norte 2020.
No dia 19 de Maio, o Vice-Presidente da Câmara, recebeu em nome do Município uma
menção honrosa do j úri do Concurso "Prémios de Boas Práticas: Generalização da Prática
Desportiva -1 Edição," na Maia.
No dia 21 de Maio, esteve em Viana uma delegação da Embaixada de Angola em
Portugal. A iniciativa " Encontro Alto Minho Investe" serviu sobretudo para dar a conhecer as
realidades do potencial empresarial daquele país e do Alto M inho.
No dia 22, realiza ram-se as classificativas do Rally de Portugal no concelho de Viana do
Castelo, iniciativa que atraiu m uitos visitantes ao concelho. Este Rally contou com o apoio do
Município de Viana do Castelo para a sua realização no Norte de Portugal.
No 26 de Maio, o presidente da Câmara e presidente da CIM Alto Minho, esteve
presente em Baião, na reunião da Comissão de Acompanhamento ON2 e na reunião de
acompanhamento Norte 2020 em Baião
A 27 Maio, realizou - se no Jardim Marginal, no anfiteatro da Marina e na Alameda 5 de
Outubro a Festa do Atletismo, onde cerca de setecentos alunos de 14 escolas de seis
agrupamentos escolares de Viana do Castelo participaram.
2
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No dia 29 de ~aio, o Presidente da Câmara presidiu á abertura da 1ª Mostra 100% Alto
Minho, mostra organizada pelo Ceval e pela CIM Alto Minho com o objetivo de agregar e
1

promover os recursos ~ndógenos do Alto Minho.
Procedeu-se a 30 de Maio à cerimónia de inauguração das obras de requalificação da
antiga Escola do Sião em Barroselas, cuja adaptação depois da profunda intervenção passará a
sedear a Banda Musical Velha de Barroselas, no âmbito das comemorações dos seus 150 anos.
O executivo Municipal esteve presente, no dia 30 de Maio, na inauguração da
recuperação do Engenho do Campo de Outeiro, exemplo do trabalho desenvolvido nas e pelas
freguesias na preservação e qualificação das suas tradições e cultura, com o apoio do PRODER.
No dia 31 de maio, realizou-se a 3ª Edição da Festa da Torta de Viana, uma iniciativa da
Câmara Municipal de Viana do Castelo e da APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria,
Restauração e Turismo.
No dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal de Viana do Castelo
reabriu, o parque infantil do jardim da marina, que sofreu obras de requalificação.
DE 1 a 4 de Junho, o Presidente da Câmara esteve em Bruxelas, onde participou no dia

2 de Junho no CITIES Forum 2015 - na Urban Agenda for Europe e no 112Q Sessão Plenária do
Comité das Regiões nos dias 3 e 4 de Junho.
No dia 5 de Junho, entrou em funcionamento a nova rampa de apoio aos pescadores de
Pedra Alta em Castelo de Neiva.
No dia 6 de Junho, realizou-se a apresentação do novo Catalogo do Museu de Artes
Decorativas. Neste dia à noite realizou-se a Corrida e Caminhada da Mulher, organizada pela
atleta Manuela Machado e que este ano reverteu a favor da lris Inclusiva.
No dia 8 de Junho, realizou-se a apresentação públ ica do Campeonato Europeu de
Laser Radial & Trophy 2015, que decorreu no Centro de Vela de Viana do Castelo e contou com
a presença do Secretário de Estado do Desporto e Juventude.
A apresentação do cartaz das Festas da Sra d' Agonia na Quinta do Carvalho, realizou-se
a 9 de Junho, onde foi também apresentada a Presidente da Comissão de Honra deste ano,
Judite Cardoso, uma das grandes impulsionadoras do folclore e da recolha etnográfica, como
reconhecimento do trabalho desenvolvido por todos os que têm contribuído para a preservação
das tradições e para a recolha que permitiu conhecer e enriquecer o folclore da região.
No dia 10 de Junho, o Presidente da Câmara participou na inauguração do Caminho da
Sra. do Castro e Alameda Padre Morena do Couto, em S. Romão de Neiva.
No dia 12 de Junho, o Presidente da Câmara acompanhou a visita do Vice Primeiro
Ministro, Dr. Paulo Portas, às novas instalações da Suavecel / Fortissue na Zona Industrial,
projeto que foi apoiado pela Autarquia no âmbito da sua política de acolhimento empresarial.

No dia13 de junho, o Presidente da Câmara e a Vereadora da Educação, entregaram os
prémios da quinta edição do Prémio Escolar António Manuel Couto Viana, na sessão, onde foi
feita a apresentação do livro que reúne os trabalhos dos jovens vencedo res das edições
anteriores.
No dia 18 de Junho, o Presidente da Câmara inaugurou no Centro de Alto Rendimento
de Surf (CarSurf) - Cabedelo, as novas valências de apoio ao centro e ao projeto Náutica nas
Escolas, promovido pela Autarquia .
O dia 18 de Junho marcou os 757 anos sobre a outorga do Foral de D. Afonso Ili e o
início da feira Medieval que decorreu até 21 de Junho e animou as ruas do Centro Histórico.
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No dia 19 de junho, decorreu no Centro de Mar a reunião da Comissão Executiva do
Eixo Atlântico na qual foi decidido promover a candidatura do Caminho Português de Santiago
a património imaterial da humanidade. Nesta ocasiãoifoi inaugurada a Praça do Eixo Atlântico,
'

local onde foi colocada uma escultura de Xose Luis Otero. Da parte da tarde, realizou-se da
abertura da Expocidades - Mostra de Turismo do Eixo Atlântico, que decorreu no Centro
·Cultural de Viana do Castelo até 21 de Junho.
O Executivo Municipal realizou o dia 23 de junho uma visita à freguesia de Vila Nova de
Anha, onde visitaram o novo arruamento de acesso à piscina, a Caso do Povo e a EBl Jardim de
Infância que sofreu profundas obras de reabilitação e a remoção das coberturas em fibrocimento.
No dia 27 de Junho inaugurou-se o novo Largo do Cruzeiro em Barroselas, arranjo urbanístico
efetuado na envolvente do novo Posto Territorial da GNR de Barroselas que está a ser construído
pela Autarquia em parceria com o Ministério da Administração Interna.
Estão neste momento a decorrer em todo o diversas obras da Câmara Municipal e Serviços
Municipalizados, na reabilitação e substituição de coberturas nas Escolas e Jardins de Infância do
concelho, obras de Valorização do Estádio Manuela Machado, pavimento sintético da A.D.Chafé,
instalação de infraestruturas de fibra ótica em todos os Parques Empresariais, infraestruturas de
águas pluviais e arranjos no Parque Empresarial da Meadela, Requalificação da Escola das
Portelas/Perre para Junta e Núcleo Museológico, requalificação de arruamentos no Centro Histórico
de Viana (3 empreitadas), ampliação e remodelação de redes de água e saneamento em Vila de
Punhe e Castelo de Neiva, repavimentações em diversas estradas e antiga Linha Vale Neiva.

Soubemos também que a Comissão Europeia confirmou a 26 de junho, através
da Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager que" Portugal nunca
invocou a proteção de interesses nacionais de segurança para justificar ajudas de
Estado aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo.". Através desta informação prestada
pela Comissão aos Eurodeputados João Ferreira e Inês Zuber ficamos a saber o que já
sabíamos: o Ministro da Defesa e o Governo de Portugal efetivamente não defenderam
o interesse nacional no tema dos Estaleiros Navais, como decorre da Lei e da
Constituição.
O Presidente da Câmara

José Maria Costa

i~l ~
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CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Execução Orçamental Ano 2014
Período - 2015 / 01 / 02 a 2015 / 06 / 26

Execução
Receita

Despesa

Taxa

25.329.024, 17 €

24.124.769,38 €

39,40%

Dívida a
Fornecedores

4.268.506,53 €

O Chefe de Divisão Financeira

António Alberto Moreira do Rego
29-06-2015

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM
25.06.2015 E ESTADO ACTUALIZADO DOS MESMOS
1
PROCESSO - nº. 1312/05.2BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia.
AUTORES-Abílio Gonçalves Teixeira e Outros
RÉ - Vianapolis - Soe. para o Des. Do Programa Polis em Viana do Castelo, S. A.

CONTRA-INTERESSADOS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do acto consubstanciado no
despacho 17461/2005, de 25.06.2005, do MAOTDR que declarou a utilidade pública
da expropriação do "Edifício Jardim".
ESTADO ACTUAL - Foi concedida n pr ovidênda. Foi, entret anto, pedida a
r evogação da decisão cautelar ; o que foi indeferido. A Vianapolis recorreu para o
TCAN, tendo o .rceurso proccdhio, cm face do que foi revogada a prnviciênci~. 0
Acórd ão aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.

2
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.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência fin al marcada para 24 d e Novembro de 2015.
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PROCESSO - nº. 1.447/08.0BEBRG-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 àe uma moradia no lugar de Ferreiros, Afife ou, em
alternativa, condenação no pagamento de indemnização pela perda de valor do seu
terreno.
ESTADO ACTUAL - Foi interposto recurso pelos AA. do despacho que indeferiu a
reclamação de nulidade apresentada pelos mesmos relativa à decisão que dispensou
a produção de prova antes de ser proferida a sentença.

4
PROCESSO - nº. 133/09.SBEPRT - TAF do Porto - U.O. 2 - 6º Juiz
ESPÉCIE - Execução de sentença
EXEQUENTE - l\tíanuel 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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda a fixação, por acordo, dos valores correspondentes
às retribuições devidas durante o período de afastamento do serviço do Autor.

5
PROCESSO - nº. 1582/06.9BEBRG - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos Morada Branco Mendes
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 20.07.2006 do Exmº. Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
2

Urbanística, que ordenou a apresentação de projecto de legalização de obras sob
pena de ser ordenada a demolição de obras executadas sem licença e pedido de
condenação ao reconhecimento de que as obras executadas não carecem de licença e
pedidos com os mesmos relacionados.
ESTADO ACTUAL - Fase de produção de prova.

6
PROCESSO - nº. 235/08.SBEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Valente & Cairrão, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
das Portarias nºs. 1056/91, de 17.10 e 390/90, de 23.05; pedido de declaração de que
sobre o prédio da A. inexistem ónus que impeçam a sua utilização como solo urbano;
pedido de indemnização a fixar em liquidação de sentença; e pedidos conexos com os
anteriores.
ESTADO ACTUAL - Foi deferido o pedido de alteração do pedido formulado na
acção. Foi apresentada nova contestação em Fevereiro de 2012, aguardando o
processo a marcação de audiência prévia ou sentença.

7
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.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência de julgamento marcada para 16.11.2015.

8
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PROCESSO - nº. 635/09.6 BEBRG - U.O. 3 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
IMPUGNANTE - Adérito Jorge de Abreu Cardoso
IMPUGNADO - :M unicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação de liquidação de taxa de ocupação do
domínio público relativa à utilização de uma rampa de acesso ao prédio do
impugnante, sito na freguesia de Monserrate, concelho de Viana do Castelo, no valor
de€ 492,78 e relativa ao ano de 2009.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcaç~fo de audiência prévia.

9
PROCESSO - nº. 2012/10.7 BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Alcídio Afonso da Rocha Lima
RÉU - M unicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/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 administr ativa do imóvel e ainda do despacho de 11.10.2010 que indeferiu
liminarmente o pedido de licenciamento dessa mesma obra.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

10
PROCESSO - nº. 1343/05.2 BEBRG - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administr ativa Especial
AUTORES - Alcino Ferreira de Lemos e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho que
declarou a urgência da expropriação da parcela n.º 133 do Edifício Jardim e do
despacho que declarou a utilidade pública da expropriação, declaração de ilegalidade
do Regulamento do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Viana do Castelo,
pedido de indemnização decorrente de responsabilidade civil extra-contratual e pedidos
conexos com os mesmos.
ESTADO ACTUAL - Tinha sido julgada improcedente. Interposto recurso para o
TCAN, foi negado provimento ao recurso. Foi interposto novo recurso para o STA,
sendo que este não admitiu a revista. Foi de seguida pedida a reforma do Acórdão do
STA, que foi indeferida. Entretanto, foi interposto recurso para o Tribunal
Constitucional, o qual, por decisão sumária do Juiz Relator, não conheceu dos recursos
interpostos pelos Autores, nos termos do disposto no art. 78º-A da Lei do Tribunal
Constitucional (Lei nº 28/82, de 15/11). Desta decisão os recorrentes apresentaram
reclamação para a conferência, a qual foi rejeitada. Foi interposto novo recurso para o
Tribunal Constitucional. Entretanto foi suspensa a instância em consequência do
falecimento de uma das Autoras do processo.

11
PROCESSO-nº. 1485/08.2 BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
IMPUGNANTE - Adérito Jorge de Abreu Cardoso
ll'VIPUGNADO - 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.
ESTADO ACTUAL - Em recurso no TCA-Norte.
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12
PROCESSO-nº. 918/10.2 TBVCT
ESPÉCIE-Acção com processo sumário (despejo)
AUTORES-Município de Viana do Castelo
RÉ - Maria de Fátima Miranda da Costa Leitão
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de resolução do contrato de arrendamento para
habitação relativo ao prédio sito no Bairro da Urbanização Municipal, Lugar da
Areia, Bloco A-3, 3.0 Direito, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo,
com o consequente pedido de entrega do prédio livre de pessoas e bens e pagamento
de rendas em atraso.
ESTADO ACTUAL - Aguarda prazo de interrupção da instância, em virtude de não
ter sido requerida a habilitação de herdeiros face ao falecimento da Ré.

13
PROCESSO - nºs. 863/08.1BEBRG e 698/09.4BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Virgin Flower - Comércio Internacional de Flores, Ldª.
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 n a indemnização de € 28.440,00, acrescida de juros d e mora e de
indemnização a liquidar em execução de sentença;
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença julgando as acções improcedentes. A
Ré interpôs recurso para o TCAl~, sendo que, uma vez operada a convolação deste
em reclamação para a conferência, foi esta indeferida. A Autora voltou a recorrer da
decisão proferida, encontrando-se o recurso pendente de decisão.
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PROCESSO - nº. 862/10.3BEBRG - TAF de Braga
6
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Vianamor - Construções de Viana, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 18.12.2009 do Vereador
da Area de Planeamento e Gestão Urbanística que indeferiu o pedido de informação
prévia apresentado pela Autora relativo à construção de um prédio destinado a
clínica médica nesta cidade e de condenação a ao reconhecimento de que se formou
acto de deferimento tácito no procedimento.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

15
PROCESSO - nº. 41l/l1.6BEBRG - T AF 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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência de julgamento.

16
PROCESSO - nº. 1.354/05,8BEBRG-A - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar (suspensão de eficácia)
AUTORES- Joaquim José Alves e Outros
RÉUS - Estado Português e Outra
CONTRl\-INTERESSADO - Mm:üdpio de Viana do Castelo

7

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia da declaração de ut.i.!idade
pública da expropriação da parcela 133 na parte n:spcitante às fracções de que os
AA. são proprietários no Edifício Jardim e vários pedidos conexos.
ESTADO ACTUAL - 'l'em sessão àe produção de pro"·ª marcada para 14.0i.2015.

*

*

*
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PROCESSO - nº. 23/2000 - 4ºJuizo Cível - TJVC
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 liquidai- 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 compulsó:ria de
500.000SOO diários desde o trânsito em julgado da sentença até à i-estituição efectiva
dos prédios.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada improcedente. A Autora interpôs recurso para o
Tribunal da Relação de Guimarães, que anulou o julgamento e ordenou a remessa
do processo à 1ª instância para a marcação de novo julgamento, com a produção de
prova sobre mais matéria de facto. A CM e a Freguesia de Afife interpuseram
recurso do Acórdão da Relação de Guimarães para o STJ. A ERI interpôs recurso
subordinado. Não foram admitidos os recursos, pelo que o processo volta à 1ª
instância para se produzir prova sobre a delimitação dos terrenos do domínio
público marítimo. A acção foi julgada parcialmente procedente. O Município
interpôs recurso para a Relação de Guimarães, aguardando o processo a decisão do
mesmo.

18
PROCESSO- nº. 823/01 - 4ºJuiz -TAC do Porto
ESPÉCIE - Acção Ordinária
8

AUTOR.A - 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.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa até à decisão do processo referido no
número anterior.

19
PROCESSO - nº. 562/05.6BEBRG - 2ª UNIDADE ORG. -TAF DE BRAGA
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Ministério Público
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Declaração de nulidade do despacho do Sr. Vereador da
AFPGU de 27.02.2000, que licenciou a construção de uma moradia bifamiliar a José
Manuel Antunes Rodrigues, em Serreléis.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. Foi interpC!sto recurso, ;:to qual foi
negado provimento. Transit a em julgado em 13.07.2015.

20
PROCESSO - nº. 417/07.0BEBRG- ia UNIDADE ORG. - TAF DE BRAGA
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - José Henrique Guimarães Salgado Zenha
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 16.11.2006 que lhe impôs
a execução de obras no prédio do mesmo na Rua Cândido dos Reis.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada extinta a instância, por inutilidade superveniente
da lide. Esta decisão aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.

21
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PROCESSO - nº. 510/07.9BEBRG- P 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.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. A CMVC reclamou para a
conferência, não tendo a mesma sido aceite. Foi apresentada nova reclamação do
despacho que indeferiu a reclamação. Entretanto, a contraparte interpôs recurso da
sentença na parte que lhe foi desfavorável. O recurso da contraparte não foi
admitido e foi admitida a reclamação do Município, a qual foi julgada improcedente.
Foi interposto recurso desta decisão, aguardando-se a sua decisão.

22
PROCESSO - nº. 1578/08.6BEBRG - TAF 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 € 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
que dele foi extraída ou, se tal não for possível, a pagar o seu valor, no montante de€
375.000,00.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
10

23
PROCESSO - nº. 775.10.9BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Manuel Gomes de Sá Alves
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Senhor Vereador da
Área Funcional do P.G.U. que ordenou a demolição de um piso e várias outras obras
executadas ilegalmente no prédio do mesmo, em Chafé.
ESTADO ACTUAL-Aguarda marcação de audiência prévia.

24
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 Area 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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

25
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€ 8.039,20, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo pagamento.
11

ESTADO ACTUAL - Tem audiência final marcada para 23.11.2015.

26
PROCESSO - n(). 1147/11.3BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a Forma Sumária
AUTOR - José Joaquim Rodrigues Felgueiras
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de€ 1.681,79, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo pagamento.
ESTADO ACTUAL -Tem audiência prévia marcada para 3 de Novembro de 2015.

27
PROCESSO - nº. 1338/11.7 BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção administrativa especial
AUTORA - Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de norma do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

28
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
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de normas do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
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.

29
PROCESSO - nº. 1.558/11.4BEBRG- 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 efectivo pagamento.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

30
PROCESSO - nº. 440/12.2BEBRG - U. O. 1. - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Mário Jorge Pires Correia e mulher, Margarida Menezes Rodrigues
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
do Senhor Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 20.11.2012, que ordenou a
demolição da moradia dos Autores no lugar da Armada, freguesia de Afife, deste
concelho.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada improcedente. O Autor interpôs recurso para a ia
Instância, a qual confirmou a decisão da 1ª instância. O Autor interpôs recurso de
revista excepcional para o STA, o qual não admitiu o recurso. O Autor interpôs
agora recurso para o Tribunal Constitucional, que se encontra pendente.

31
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PROCESSO - nº. 1.005/12.4BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTORA - Liberty Seguros, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de € 6.138,65, acrescida de juros de mora vincendos desde a citação até
integral pagamento.
ESTADO ACTUAL - Aguarda decisão final.

32
PROCESSO - nº. 747/12.9BEPRT - U.0.5 - TAF de Braga
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.
ESTADO ACTUA.L - Aguarda marcação de audiência prévia.

33
PROCESSO - nº. 1159/12.0BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - STAL, em 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 directamente, 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
14

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 45°/1 e 2 e 46º da Lei 66B/2007 e als. c), d) e i) do art. 87º e art. 90º, ambos do RCTFP, com a condenação do
~unicípio a abster-se de praticar os testes físicos aí discriminados e de fixar tais
testes como objectivo individual de avaliação do desempenho dos associados do
Autor.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

34
PROCESSO - nº. 1.676/12.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.
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

35
PROCESSO - nº. 1.992/12.2BEBRG- U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumaríssima
AUTOR - ULSAM
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.
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

36
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PROCESSO - nº. 2.107/12.2BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - José Abreu Novo
RÉUS - Município de Viana do Castelo e EP - Estradas de Portugal
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de€ 6.792,89, acrescida de
juros legais, por acidente de viação.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

37
PROCESSO - nº. 13/13.2BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
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.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência final marcada para 18 de Janeiro de 2016.

38
PROCESSO - nº. 57/13.4BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Tiago Fernandes Oliveira
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho da Exmª. Srª. Vereadora da
Área de Recursos Humanos de 12.12.2011, com efeitos reportados a 11.01.2012, que
pôs termo ao contrato de trabalho que o ligava ao Município.
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ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a absolver o Município da instância. O
Autor interpôs recurso da sentença, encontrando-se o processo a aguardar a decisão
do mesmo.

39
PROCESSO - nº. 104/13.0TBVCT - Trib. Judicial de Viana do Castelo - 4º J.C.
ESPÉCIE - Acção com Processo Ordinário
AUTORA - APN - Investimentos Imobiliários, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação à execução específica de contratopromessa de compra e venda de um prédio urbano e vários pedidos com o mesmo
relacionados.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa.

40
PROCESSO- nº.170/13.8BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Irene Maria da Costa Coutinho e Almeida
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou de anulação dos
despachos do Exmº. Sr. Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 30.07.2012 e de
281.08.2012 que ordenaram a demolição de um anexo de prédio da A. sito na
freguesia de Freixieiro de Soutelo, deste concelho.
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

41
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
17

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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

42
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
deferiu a emissão 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.
ESTADO ACTUAL- Foi realizado o julgamento, aguardando o processo a prolação
da sentença.

43
PROCESSO - nº. 1058/13.STBVCT - 2º J. Cível - Trib. Judicial Viana do Castelo
ESPÉCIE - Acção Comum sob a forma ordinária
AUTORES - Maria da Conceição Novo Fernandes e Oliveira Costa e marido
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de restituição de uma faixa de terreno com 2.968,00
m2 pretensamente ocupada aquando das obras de requalificação e ampliação da
Escola EB 2,3 de Lanheses e vários pedidos com o mesmo conexos.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa, mas com audiência final marcada
para 8 de Janeiro de 2015.
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44
PROCESSO - nº. 951/13.2BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - Carlos Alberto Araújo Neves
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 6.554,80, por
sinistro ocorrido na rotunda da Rua da Igreja, Meadela.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência final marcada para 26 de Janeiro de 2016.

45
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 ExmG. 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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia ou decisão final.

46
PROCESSO - nº. 1219/10.1 BEBRG- TAF de Braga - 2ª V.O.
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Maria de Fátima Fiúza Domingues Fernandes e marido.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Réu no reconhecimento de que os
Autores são beneficiários do pagamento de uma taxa de IVA reduzida (5%)
19

relativamente às obras de recuperação do prédio urbano sito na Rua Grande,
concelho de Viana do Castelo pertença dos mesmos e pedido conexo com o mesmo.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

47
PROCESSO - nº. 1395/13.1 BEBRG- TAF de Braga - 1ª U.O.
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Chefe de Divisão de
Licenciamento de Obras de 23.05.2013, que indeferiu o pedido de vistoria final para
a instalação de 2 reservatórios de GPL (classe Al) e pedido de condenação à
realização da vistoria e à consequente emissão de licença de exploração.
ESTADO ACTUAL-Aguarda marcação de audiência prévia.

48
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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

49
PROCESSO - nº. 1618/13.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - PROTOIRO - Federação Portuguesa das Associações Taurinas
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/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).
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

50
PROCESSO - nº.1635/13.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Paínhas Parques, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento do direito da Autora à
constituição da comissão prevista no ponto 4. da deliberação da CMVC de 8.03.2010
e vários pedidos com o mesmo relacionados.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa.

51
PROCESSO - nº. 1809/13.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da Área
Funcional do PGU de 15.08.2013, que ordenou a reposição dos terrenos sitos no
lugar de Bouças, freguesia de Darque, deste concelho, titulado em nome de
NORMAS TER - Investimentos Imobiliários, Ldª.
ESTADO ACTUAL - Aguarda prolação de sentença.
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52
PROCESSO - nº. 1814/13.7BEBRG- U.0 .1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia
AUTOR - Domingos José Afonso, Sucessores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia dos actos que determinaram
a selagem e posse administrativa das instalações da requerente e pedido de
autorização provisória de prosseguimento da actividade da empresa.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa.

53
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
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos despachos do Sr. Presidente da
Câmara de 21.08.2013, que homologou a listà 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 concursal para provimento dos lugares de chefe de secção que ficaram
vagos por força da decisão judicial proferida no proc. 709-A/99 que correu termos
pelo TAF do Porto.
ESTADO ACTUAL - Aguarda decisão.

54
PROCESSO - nº. 170/14.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE -Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos Azevedo Maciel Neiva
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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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

55
PROCESSO - nº. 226/14.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos José Afonso, Sucessores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos actos, operações de execução e actos
materiais que determinaram a selagem e posse administrativa das instalações da
Autora e pedido de declaração de inexistência dos actos que tenham antecedido
aqueles.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

56
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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

57
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PROCESSO - nº. 1771/14.2BEBRG - U. O. 1 - T AF 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).
ESTADO ACTUAL - Tem audiência prévia marcada para 19 de Janeiro de 2015.

58
PROCESSO - nº. 1969/14.3BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- STAL, em representação de vários bombeiros municipais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho de
indeferimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 20.01.2013 e pedido de
condenação de pagamento aos bombeiros representados pelo STAL na acção das
quantias pretensamente devidas a título de compensação de trabalho extraordinário.
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

59
PROCESSO - nº. 2108/14.6BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Paulo Manuel Alves São João
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 5.176,97,
acrescida de juros vincendos, por sinistro ocorrido no viaduto da Rua António Alves,
em Darque.
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ESTADO ACTUAL - Tem audiência final marcada para 7 de Março de 2016.

60
PROCESSO - nº. 2227/14.9BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar
AUTORA-MEO - Serviços de Comunicações e lVIultimédia, 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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

61
PROCESSO - nº. 2669/14.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de António José Cruz
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€ 38.099,27 a título de trabalho
extraordinário e de subsídio de turno e pedido de condenação de pagamento de todas
as quantias que entretanto lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

62
PROCESSO - nº. 2691/14.6BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
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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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

63
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
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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

64
PROCESSO - nº. 2672/14.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Manuel Jorge Alves Nascimento.
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€ 4.559,70, a título de subsídio
de turno e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias que entretanto
lhe forem retidas.
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ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

65
PROCESSO- nº. 2679/14.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Ana Paula Pinheiro Rocha Felgueiras Torres.
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 € 281,53, a título de subsídio
de turno e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias que entretanto
lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

66
PROCESSO - nº. 2697/14.SBEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
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.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

67
PROCESSO - nº. 322/15.6BEBRG-A- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia
AUTORA - Construsport - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.
RÉU -Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do despacho de 22.10.2014 do
Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística que ordenou
a cessação de utilização de um espaço no prédio sito na Zona Industrial da Meadela,
lote nº. 4.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de inquirição de testemunhas.

68
PROCESSO - nº. 322/15.6BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Construsport - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.
RÉU - 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 cessação de utilização de um espaço no prédio sito na
Zona Industrial da Meadela, lote nº. 4 e pedido de condenação ao reconhecimento de
que a Autora não necessita de apresentar estudo de compatibilização entre a
indústria e a função habitacional existente.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

69
PROCESSO - nº. 618/15.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Isaías Gonçalves Esteves
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 17.11.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito na Serra de Arga, l\fontaria, deste concelho.
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.

70
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PROCESSO - nº. 679/15.9BEBRG- U.0.1- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - 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.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

71
PROCESSO - nº. 983/15.6BEBRG- U. O. 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - António Mesquita Alves Franco
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 3.115,41,
acrescida de juros vincendos, por sinistro ocorrido num passadiço junto à Praia do
Cabedelo, em Darque.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

72
PROCESSO - nº. 3222/13.0TBVCT.2 - T. Comarca de Viana do Castelo
ESPÉCIE - Embargos de terceiro
EMBARGANTE - Município de Viana do Castelo
EMBARGADA - AVIC - Autocarros e Transportes Irmãos Cunha, S.A.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de levantamento de penhora sobre prédio do
Município, em Lanheses, e do consequente cancelamento da mesma na
Conservatória do Registo Predial deste concelho.
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ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.

73
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
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação da decisão da
ENR.Ai~ de 18.12.2004, que indeferiu o pedido de parecer prévio para utilização não
agrícola de 1 parcela de solo integrado em R.Ai~, 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.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

74
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.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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(DOCUMENTO Nº 11)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e cinco de junho corrente, consta a seguinte deliberação:-

- - - (02) AUTORIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ATIVOS À GESTINVIANA:- Pelo
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA -

AQUISIÇÃO DOS ATIVOS DA GESTINVIANA
No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara Municipal, em suas reuniões de 8 de Janeiro
e 1 de Abril de 2015, e das autorizações concedidas pela Assembleia Municipal, em suas sessões de 12
de Fevereiro e de 16 de Abril de 2015, relativas à aquisição dos ativos da Gestinviana, e considerando a
conveniência em separar o contrato de aquisição dos bens imóveis (lotes de terreno e parcelas de
terreno) do contrato de cessão de posição contratual relativamente ao leasing imobiliário celebrado
entre a Gestinviana e o Besleasing (actualmente, Novo Banco), dado que um e outro terão de ser objeto
de contratos distintos, a submeter, oportunamente, à fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
proponho a substituição da deliberação tomada na reunião de Câmara Municipal de 8 de Janeiro de
2015, por outra, devidamente revista e actualizada, que distinga, de forma clara, cada um daqueles dois
negócios jurídicos, nos termos seguidamente propostos:

Aquisição dos bens imóveis da Gestinviana situados na Parque Empresarial de Lanheses - Proponho a
aquisição dos prédios rústicos/urbanos, constantes do Anexo 1á presente proposta, à Gestinviana, pelo
preço global de 692.619,35 € (seiscentos e noventa e dois mil e seiscentos e dezanove euros e trinta e
cinco centimos), cujos valores parcelares constam do referido Anexo;

Aquisição de posição de locatária financeira que a Gestinviana detém no contrato de locação financeiro
celebrado com o Besleasing, e relativo aos lotes de terreno e respectivos pavilhões industriais,
constantes do Anexo li à presente proposta, pelo valor de 560.608,00 € (quinhentos e sessenta mil
seiscentos e oito euros), correspondente aos valores já liquidados e pagos à locadora financeira,
assumindo, por força da transmissão da posição contratual, a obrigação de pagamento das prestações
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vincendas, que importam atualmente (20 de Junho de 2015- data do vencimento da última prestação)
em 546.812,19 €(quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e doze euros e dezanove cêntimos), mas
cujo valor irá sendo reduzido à medida que forem sendo pagas pela Gestinviana as prestações
vincendas, que têm o valor constante de 10.515,68 € (dez mil quinhentos e quinze mil e sessenta e oito
cêntimos), pelo que estes valores irão evoluir mensalmente até à data da efetiva celebração do acordo
de cessão de posição contratual, sendo que o valor global será sempre de 1.107.420,30 (um milhão
cento e sete mil quatrocentos e vinte euros e trinta cêntimos), de modo que os valores abatidos nesta
última parcela serão somados à primeira.

ANEXO 1
Área M'
TIPO

PROPOSTA GESTINVIANA

VALOR AVALIADOR CMVC

IMÓVEIS
50
AI
BI
B2

LOTES
SUBTOTAL

Lote

Edificável

Valor Lote

Valor m'

Valor Lote

Valor m'

3.400,04
25.466,83
3.424,55
3.317,03
35.608

835
10.250
1.550
1.550
14.185

56. 100,66€
420.202,70€
56.505,08€
54. 731 ,00€
587.539,43€

16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
41.42€

60.120,00€
738.000,00€
1 11 .600,00€
111 .600,00€
1.021.320,00€

17,68€
28,98€
32,59€
33,64€
72,00€

12.391 ,5

105.079,92€

8,48€

178.437,60€

14,40€

12.391,5

105.040,92€
692.579,70€

8,48€

178.437,60€
1.199.757,60€

14,40€

1

AREA
SOBRANTE
SUBTOTAL
TOTAL

TERRENO

ANEXO 2
TIPO

IMÓVEIS

PAVILI-IÕES

TOTAL

68
7C
70
7G
7H
71
71

Área M'
Lote
890
438
438
438
438
438
438
3.516

Edificável
750
375
375
375
375
375
375
3.000

PROPOSTA GESTINVIANA
Valor Lote
280.299,60€
137.853,45€
137 .853,45€
137.853,45€
137 .853,45€
137.853,45€
137.853,45€
1.107.420,30€

ValorM2
373,73€
367,6 1€
367,61€
367,6 1€
367,6 1€
367,61€
367,6 1€

VALOR AVALIADOR CMVC
Valor Lote
263.250,00€
13 1.625,00€
131 .625,00€
131 .625,00€
13 1.625,00€
13 1.625,00€
131 ,625,00€
1.053.000,00€

ValorM2
351 ,00€
35 1,00€
351,00€
351,00€
35 1,00€
351 ,00€
351,00€

( a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e solicitar
ao abrigo disposto na alínea i) do nº 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro
autorização à Assembleia para a execução da mesma. Esta deliberação foi tomada por maioria
com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos contra dos Vereadores Marques
Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. Por último, foram apresentadas as declarações de
voto que seguidamente se transcrevem:- "DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSD - Não é de
hoje que nós vereadores do PSD temos exigido informações precisas sobre vários processos que
decorrem neste município de forma pouco clara, pouco transparente e que cheiram conter em si
mesmos ilegalidades que a Camara tem vindo a mascarar, dificultando-nos o acesso a documentos que
deveriam ser de acesso público. O processo do Parque Empresarial de Lanheses e os processos em que
envolvem a aquisição de terrenos pela Camara Municipal são alguns exemplos importantes no que diz
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respeito ao ponto 5. Autorização -Venda de Capital Social da Gestinviana. Após alguma insistência junto
da Camara e da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, finalmente conseguimos apurar
alguns dados referentes ao assunto e que nos parece de elevada importância por conter indícios da
prática de crimes. Nestes termos cumpre realçar alguns factos: Como se sabe, a Gestinviana, SA é uma
empresa privada com fins lucrativos, com a participação social da autarquia, constituída a 24/11/2000.
Conforme consta a Escritura de Constituição da referida sociedade e do contrato de sociedade
(publicados na 3ª série do Diário da Republica de 03/04/2001), o seu objecto social é a construção,
promoção, comercialização, e gestão de parques empresariais no concelho de Viana do Castelo; e, nos
termos do DL 448/91 de 29/11 e do protocolo relativo à instalação e gestão de parques empresariais no
concelho de Viana do Castelo, as obras de infraestruturação do PEL eram da responsabilidade da
Gestinviana, SA. No entanto, esta sociedade " legítima proprietária e possuidora dos prédios destinados
a construção do PEL" entregou a autarquia em 14/08/2002, através de um contrato de comodato
"encapuçado" e pelo prazo de 20 anos, a área dos referidos prédios necessária a implantação das
infraestruturas do PEL para que a autarquia construísse as infraestruturas e no final, devolvesse
automaticamente à Gestinviana a fruição dos terrenos e das infraestruturas que tinham sido
executadas, não existindo lugar a qualquer compensação ou indemnização. Afirmamos ser um contrato
de comodato "encapuçado" porquanto um verdadeiro comodato é um contrato gratuito, onde não há,
por conseguinte, a cargo do comodatário, prestações que constituam o equivalente ou o correspectivo
da atribuição efectuada pelo comodante. Sucede que, neste caso, como referimos acima, em troca do
uso da coisa, a autarquia (contraente que a recebeu) prometeu realizar uma prestação (a autarquia
ficou com plena fruição da área do terreno entregue para a realização de t odas as obras de
infraestruturação do loteamento que constitui o parque e obrigou-se a candidatar-se ao projecto de
infra estruturação do PEL à medida 2.2 Minho-Lima do PO Região Norte). Pelo que, como afirma o
Relatório da Auditoria nº 30/2004, 2ª Secção, Tribunal de Contas, a fls. 68 e 69, não existiu qualquer
comodato. De seguida, em 19/09/2002 foi cometida mais uma ilegalidade. De facto, foi celebrado entre
o Município de Viana do Castelo e a Gestinviana um acordo de cooperação, que entraria em vigor após
a conclusão das obras de urbanização do Parque. Através do referido acordo a manutenção das
infraestruturas passou a ser da responsabilidade das autarquias. Nomeadamente: arruamentos,
passeios, lugares de estacionamento e de cargas e descargas, redes enterradas de distribuição de água,
electricidade, telecomunicações, gás e rede de drenagem de águas residuais e pluviais; contrariando o
que estava estipulado no "Protocolo relativo à instalação e gestão de parques empresariais no concelho
de Viana do Castelo" que previa expressamente que a execução das obras de infra-estruturação seriam
da exclusiva responsabilidade da Gestinviana. Assim, os pagamentos das obras de intra-estruturas do
PEL são ilegais e indevidos. Só no exercício de 2004 esses pagamentos ascendiam a€ 616.759,38 euros.
Para além disto, a CMVC deu início em 30/01/2002 ao processo expropriatório de parcelas de terreno
que erma imprescindíveis para a instalação do PEL tendo como único objectivo adquirir terrenos para a
construção do Parque. Mais, a 29/01/2001 a Camara Municipal apresentou candidatura ao PO Região
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Norte para o projecto do PEL. A candidatura tinha o investimento elegível de 2.992.787,38 euros e uma
taxa de comparticipação comunitária de 2.244.590,54 euros. Nesta candidatura se encontrava inscrita
a construção das referidas intra-estruturas, equipamento/material e acções imateriais e estudos. Ainda
em 2013, verifica-se a aquisição de terreno pela autarquia cujo destino é a ampliação do PEL
prosseguindo o seu propósito cuja legalidade é duvidosa. Ora por estes e por outros factos que estão a
ser cuidadosamente analisados e ponderados, por entenderem que a CMVC enriqueceu ilicitamente a
empresa privada Gestinviana, os vereadores do PSD votam contra a venda do capital social da
Vianainveste. Tais factos parecem inclusivamente ser suscetíveis de consubstanciar crimes passiveis de
perseguição criminal, quiçá participação económica em negócio, entre outros, já que ainda que
devidamente advertida e recomendada pelo Tribunal de Contas das ilegalidades cometidas, a autarquia
não se coibiu de prosseguir com o mesmo comportamento que ao que tudo indica é intencional e ilícito.
Pelo exposto, o PSD vota contra, estando a ser preparada a participação criminal às entidades
competentes. (a) Marques Franco; (a) Helena Marques."; e "DECLARAÇÃO

DE VOTO DO PS

- Os eleitos pelo Partido Socialista no Município de Viana do Castelo elegeram como uma das ações
prioritárias da sua intervenção política para este mandato o acolhimento empresarial e a criação de
novos empregos no concelho. A GestinViana tem colaborado ao longo destes últimos anos neste
propósito da autarquia, disponibilizando lotes ou pavilhões que permitiram a instalação de novas
empresas. Mas com a reestruturação em curso da Parque-lnvest e com a sua redefinição de objetivos
esta ação poderia ser no futuro mais complexa de atingir, pois o Município para adquirir terrenos ou
instalar empresas em lotes teria de consultar um sindicato bancário para o efeito. Neste sentido,
entendemos que esta proposta agiliza mais a capacidade de intervenção da autarquia nestes processos
de instalação de novas empresas, que solicitam informações e decisões por vezes em tempos muito
curtos, para decidirem a sua instalação em Viana do Castelo, prazos esses incompatíveis com um
processo de consulta a todos os intervenientes resultantes deste processo de reestruturação da Parquelnvest. Atendendo a que o Município detém capacidade de financiamento para o efeito, apoiamos esta
aqu isição dos terrenos, lotes e pavilhões por forma também a rentabilizar com o emparcelamento de
outros terrenos propriedade do município na área envolvente do Parque Empresarial e assim,
possibilitar a sua infraestruturação e consequente disponibi lização para instalação de novas empresas.
As avaliações efetuadas demonst ram também que os valores envolvidos na aquisição destes terrenos
lotes e pavilhões são compatíveis com os valores da proposta de aquisição. Por estas razões acima
referidas entendemos ser de viabilizar esta proposta.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • - Está conforme o original. • • • - • • • • - • • - • - - - • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • - • • • • • •
- - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - • - • • - - - • • • • - • • • - • - - • - • • - - • • • • • - • • • • • • •• • • - • • • • • • • • • • • - - ·Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, vinte e nove de Junho do
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CERTIDÃO
- • - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-·· - • - •

• • • Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e cinco de Junho corrente, consta a seguinte deliberação:-

(03)

PROPOSTA

CONTRATUAL/ACORDO

DE

ACORDO

DE

CESSÃO

RESCISÃO AMIGÁVEL

DE

POSIÇÃO

DE CONTRATO DE

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BEM DOMINIAL:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ACORDO DE
CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL/ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BEM DOMINIAL - A Concessionária PA Parques, S.A.,
interrompeu no passado dia 20 de Dezembro de 2013 a exploração do Parque de Estacionamento do
Campo da Agonia, mantendo-se o Parque fechado desde essa data e sem previsão para a sua reabertura.
O encerramento do Parque de Estacionamento do Campo da Agonia implicou a subtração à cidade de
Viana do Castelo de 1.100 lugares de parqueamento, prejudicando moradores, a atividade económica
das empresas e atividades comerciais da área oriental da cidade e das atividades relacionadas com a
Feira Semanal e com as Festas d' Agonia. A decisão da concessionária vem na sequência de uma Ação
Arbitral através da qual aquela procurou pôr termo ao Contrato de Concessão com fundamento no facto
de se ter vindo a deparar com a frustração dos pressupostos em que assentou a formação do preço da
Concessão, particularmente:- 1- O de não ter sido proibido o estacionamento gratuito à superfície na
zona do Campo da Agonia e envolvente, como decorria das condições da Hasta Pública e dos
esclarecimentos confirmados expressamente pela VianaPolis durante este processo (Foto Anexa do
Estacionamento á superfície); li - O de o Parque de Estacionamento não ter sido integralmente
entregue - os lugares de parqueamento sitos no piso (-2) não foram formalmente entregues -

e o de,

na parte concessionada, a sua exploração estar fortemente condicionada pela presença de defeitos de
construção. A sentença arbitral proferida em Junho de 2013 pelo Tribunal " AD HOC" foram julgados
improcedentes os pedidos de resolução do Contrato de Concessão e de declaração de incumprimento
definitivo do mesmo pela Concedente VianaPolis e julgado parcialmente procedentes o pedido de
indemnização pelas diferenças entre as receitas obtidas e as despesas gerais suportadas com o
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acórdão. Resulta da sentença arbitral que"(...) o obstáculo mais relevante à obtenção de receitas pelo
parque de estacionamento foi a manutenção do estacionamento à superfície, até Setembro de 2012,
(...) situação considerada imputável ao Município de Viana do Castelo e não á Concedente VianaPolis.
Inconformada com a decisão arbitral, a Concessionária interpôs recurso da mesma, dando origem a
autos de recurso de apelação que corre os respetivos termos no Tribunal Central Administrativo do
Norte. Face á decisão arbitral proferida, a Concedente VianaPolis não reconhece à Concessionária PA
Parques o direito de encerramento do Parque de Estacionamento, que esta exerceu em 20 de Dezembro
de 2013, pelo que se antevê mais um conflito emergente entre a Concedente e a Concessionária a ser
dirimido perante um novo Tribunal Arbitral. Tendo em conta que:- a) O Acórdão Arbitral na ação
intentada pela PA Parques S.A. visando a resolução do Contrato de Concessão está sob recurso, não
sendo previsível a data em que a decisão final venha a ser proferida; b) O Acórdão Arbitral abre as portas
para a interposição de uma nova ação destinada à obtenção pela Concessionária da liquidação dos
prejuízos imputáveis à Concedente VianaPolis, que apenas poderá ser instaurada após trânsito em
julgado daquela; c) As posições contrárias das Outorgantes no Contrato de Concessão quanto aos
direitos e obrigações decorrentes do encerramento unilateral do parque pela Concessionária fazem
antever no litígio, que se arrastará no tempo; d) Este Município foi considerado o principal responsável
pela perda de receitas, na medida em que foi dado como provado que a origem deste facto radica na
falta de proibição do estacionamento à superfície na Zona do Campo da Agonia até Setembro de 2012;
e) O encerramento do Parque de Estacionamento afeta, principalmente, os residentes, os agentes
económicos da área oriental da cidade e os visitantes da cidade de Viana do Cast elo, logo o superior
interesse público municipal. Face ao acima exposto, entende-se ser de propor a intervenção direta do
Município, representado pela sua Câmara Municipal na resolução deste impasse que está a gerar
grandes prejuízos na atividade económica da área oriental da cidade e na gestão de estacionamento
dos moradores, designadamente:- 1. Promover a reafectação deste equipamento urbano - Parque de
Estacionamento do Campo da Agonia - ao Município de Viana do Castelo e desta forma restabelecer a
disponibilidade de 1.100 lugares aos moradores e atividades económicas; 2. Assumir, como
consequência, a posição contratual da VianaPolis no Contrato de Concessão outorgado entre esta e a
PA Parques S.A.; 3. Promover a Câmara Municipal, já investida na qualidade de Concedente, a
revogação por mútuo acordo do Contrato de Concessão, nos termos do contrato em anexo; Desta
forma, através dos Acordos em Anexo:·

e> O Município toma posse de um equipamento urbano

relevante para a dinâmica económica e social subtraído à Cidade de Viana do Castelo, em resultado
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de um conflito cuja resolução ameaça prolongar-se no tempo com prejuízos evidentes para a atividade
económica, moradores e eventos periódicos realizados naquela zona urbana; ~-O Município de Viana
do Castelo passa desta forma, a deter condições de dotar a Cidade de um estacionamento low-cost,
com claras vantagens paras os seus munícipes e atividades económicas. Q- O Município propõe-se
adquirir a Concessão ao PA Parques pelo valor de 928.403,75 Euros, montante inferior ao valor de
adjudicação da Hasta Pública de 2008, que foi de 1.089.000,00 Euros, nas condições de pagamento que
se encontram em Anexo. Q-A VianaPolis e o Município de Viana do Castelo, desta forma ficam isentos
do pagamento da indeminização atribuída pelo Tribunal Arbitral. Q- A PA Parques suspende a
instância nos autos de recurso de recurso, até Visto do Tribunal de Contas, e posteriormente não exige
qualquer indeminização ou responsabilidade relacionada com a decorrente quer da sentença arbitral
de que recorreu quer da interpretação ou execução do Contrato de Concessão; Conclusão:- A todos
estes factos acima mencionados acrescem ainda os decorrentes do Acórdão do Tribunal Arbitral,
constituído para dirimir o conflito que opõe o PA Parques, S.A. à Viana Polis, S.A., de acordo com o qual
foi decidido julgar improcedente o pedido de resolução do contrato de concessão de exploração do
PECA (Parque de Estacionamento Campo D' Agonia) mantendo-o nos precisos termos em que foi
outorgado, mas condenar a VianaPolis no pagamento, entre outras de despiciendo valor, da
importância, a liquidar em execução de sentença, correspondent e aos prejuízos operacionais sofridos
pela PA Parques, durante o período em que exploraram efetivamente o Parque de Est acionamento.
Como consequência direta da execução do referido Acórdão, a VianaPolis poderia ter de pagar uma
indemnização de montante incerto, mas que, no limite, poderia corresponder ao valor peticionado
pela PA Parques, no montante de 714.502,94 €acrescido de juros de mora à taxa legal comercial,
mantendo o concessionário o direito de exploração do PECA até ao termo previsto no contrato, 30 de
Abril de 2038. Parece de evidente constatação que, a solução agora proposta, é claramente favorável
para o Município de Viana do Castelo, porquanto, e além das considerações feitas a propósito da
melhor forma de satisfazer o interesse público, também do ponto de vista meramente económicofinanceiro, apesar do desembolso financeiro poder ser superior ao que resultaria da mera execução
do sobredito Acórdão (tudo dependeria do montante que viesse a ser liquidado em execução de
sentença), certo é que, com esta solução, os poderes de exploração do PECA passarão para o Município
de Viana do Castelo.
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ACORDO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL
Entre:
Vianapolis - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, S.A.,

sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, com sede em ___, com capital social de
_ _ €, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo e pessoa colectiva
número _ __ _, neste acto representada por _ _ _ na qualidade dePresidente do Conselho de
Administração, com poderes para este acto, adiante designada por l.ª outorgante ou Vianapolis
Município de Viana do Castelo,

, neste acto representado

por José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, com poderes para
este acto conforme actas da reuniões da Câmara e Assembleia Municipais realizadas em

, adiante

designado por 2.2 outorgante ou MVC
Paínhas Parques, S.A., sociedade anónima, com sede em _ _ _, com capital social de _ _

€, pessoa

colectiva número _ _ _ _, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo e
pessoa colectiva número _ __,

neste acto representado por Manuel Felgueiras Paínhas,

Presidente do Conselho de Admin istração, com poderes para este acto, adiante designada por 3.ª
outorgante ou PA Parques

t celebrado, mutuamente aceite e reduzido a escrito presente Acordo de Cessão de Posição Contratual,
que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

l.

A VianaPolis cede ao MVC, que declara aceitar, a posição contratual que detêm no Contrato de
Concessão da Exploração do PECA, celebrado em 30/04/2015, e que fica anexo ao presente Acordo,
com subordinação às condições consta ntes dos números segu intes.

2. O MVC entregará à VianaPolis a importância de 94.500,00€ (remanescente do valor da adjudicação
da concessão) de acordo com o seguinte faseamento temporal:
a) O valor de 31.500,00 €, no prazo de 30 dias após a notificação do "visto" do Tribunal de Contas,
relativo ao contrato de revogação por mútuo acordo do Contrato de Concessão anexo ao presente
Acordo, celebrado, nesta data, entre o 2.2 e a 3.ª Outorgantes.
b) Os restantes 63.000,00 €,em prestações mensais iguais de valor a calcular, devendo a primeira
ser paga no último dia do mês em que o 2.2 outorgante seja notificado pelo Tribunal de Contas da
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concessão do visto, e as subsequentes até ao último dia de cada um dos meses posteriores ao
da verificação da condição prevista na alínea anterior.
3.

Aos montantes previstos no número anterior não acrescerão juros compensatórios, vencendo-se,
todavia, juros de mora, à taxa legal prevista no artigo 552.2 do Código Civil, em caso de atraso do
pagamento daqueles nas datas do seu vencimento, não implicando, esta eventualidade, o
vencimento automático das prestações vincendas.

li
A PA Parques aceita a cessão da posição contratual detida pela Vianapolis no Contrato de Concessão
identificado na cláusula 1para o MVC, e, ainda, as seguintes condições:
1.

Desistir do recurso interposto junto do Tribunal Central Administrativo Norte da sentença
proferida pelo Tribunal Arbitral ad hoc constituído para dirimir conflitos emergentes da
execução do Contrato de Concessão, dando origem aos autos de recurso de apelação que ali
tramita sob o n.2 2/14.0BCPRT, no prazo máximo de 2 (dois) dias após ser informada pelo MVC
de que o Acordo de Revogação por Mútuo Consentimento do Contrato de Concessão, nesta
data, celebrado com este, obteve o visto pelo Tribunal de Contas, o que fará mediante a entrega
àquele Tribunal Central Administrativo Norte do requerimento, desde já, assinado por si ou pelo
mandatário constit uído, com poderes para tanto, cuja cópia fica a fazer parte integrante deste
Acordo.

2.

Requerer, conjuntamente com a Vianapolis, e na presente data, a suspensão da instância nos
autos de recurso de apelação aludidos na alínea anterior, pelo período de tempo necessário a
que seja conhecida a decisão do Tribunal de Contas quanto à concessão do visto ao Acordo de
Revogação por Mútuo Consentimento do Contrato de Concessão, nesta data outorgado entre o
1.2 e a 3.i! outorgantes, nos termos que constam do requerimento subscrito pelos mandatários
constituídos nos referidos autos, cuja cópia e respectivo comprovativo de entrada, igualmente,
se anexa ao presente Acordo.

3.

Não exigir à Vianapolis qualquer outra indemnização ou responsabilidade relacionada ou
decorrente quer da sentença arbitral de que recorreu quer da interpretação ou execução do
Contrato de Concessão com base em factos ocorridos até à presente data ou que resultem da
cessão por este acordada.
Ili
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1. A eficácia do presente acordo fica dependente da obtenção do "visto" do Tribunal de Contas no
Acordo de Revogação por Mútuo Consentimento celebrado, nesta data, entre o 2.2 e a

3.~

outorgantes, sendo estes documentos complementares um do outro, pelo que a invalidade ou
ineficácia de qualquer um deles implicará a ineficácia do outro.
2. Como consequência do disposto no número anterior, a frustração da verificação da condição de
eficácia ali prevista, importará a imediata caducidade do presente Acordo, com as consequências
previstas na cláusula seguinte.

IV
3. A Vianapolis e a Paínhas estão bem cientes de que a não verificação da condição de eficácia do
presente acordo de cessão de posição contratual, traduzida na recusa de concessão de visto pelo
Tribunal de Contas ao Acordo de Revogação por Mútuo Consentimento celebrado nesta data entre
o MVC e a Paínhas, repristinará a plena aplicabilidade dos direitos e obrigações para cada uma delas
emergentes do Contrato de Concessão, cujas disposições as vinculam nos seus exactos termos.
4. Em consecução do disposto no número anterior, em caso de recusa do visto pelo Tribunal de Contas
ao Acordo de Revogação por Mútuo Consentimento do Contrato de Concessão celebrado nesta data
entre o MVC e a Paínhas, esta disporá do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que seja
notificada da recusa do visto, para proceder à retoma da exploração do Parque de Estacionamento
objecto do Contrato de Concessão, em condições de plena operacionalidade e de modo cumprir
integralmente o disposto no referido Contrato, sob pena de a Vianapolis, na qualidade de
Concedente, p roceder à respectiva rescisão com justa ca usa, com as consequências contratua l e
legalmente previstas.
O presente contrato foi feito em t riplicado, ficando cada uma das partes em poder de um original."

ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO
DE BEM DOMINIAL (PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO O' AGONIA)
Entre:

Município de Viana do Castelo, - - -- - -- - - - - neste acto representado por José Maria
da Cunha Costa, Presidente da Câmara M unicipal de Viana do Castelo, com poderes para este acto
conforme actas das reuniões da Câmara e Assembleia Municipais realizadas em _ __ _ _ __,
adiante designado por 12 outorgante ou MVC.

E,
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PA Parques, SA, _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ neste acto representada por Manuel
Felgueiras Pa inhas, Presidente do Conselho de Administração, com poderes para este acto conforme
- - - - - - - - ' a d i a n t e designado por 2º outorgante ou PA Parques.
As partes outorgantes acordam, na celebração do presente Acordo de Rescisão am igável de contrato
de concessão de exploração de bem dominial, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1) O MVC, na sua qualidade de concedente e a PA Parques, na sua qualidade de cessionária, aceitam,
de comum acordo, a rescisão do Contrato de Concessão de Exploração do Parque de
Estacionamento do Campo d' Agonia, outorgado e assinado em 30/04/2015, entre a Viana Polis e a
PA Parques, nos termos e condições expressos nos números seguintes.
2) O MVC reembolsará a PA Parques do montante de 928.403, 75€, valor este calculado conforme
demonstração constante do anexo que, assinado pelos outorgantes, fica a fazer parte integrante
deste acordo.
3) O montante referido no número anterior será pago de acordo com o seguinte faseamento tempora l:
a)

300.000,00 €, no prazo de 30 dias após a notificação do "visto" do Tribunal de Contas, no
presente contrato de rescisão por mutuo acordo.

b) 17.967,36 €, até ao fim de cada um dos 35 meses posteriores ao da verificação da condição
prevista na alínea anterior.
4) Aos montantes previstos na alínea b) do número anterior acrescerão juros compensatórios à taxa
de 4,128 %, não tendo o atraso de pagamento de qua lquer das prestações na data acordada, o
efeito de operar o vencimento automático das remanescentes, mas tão-só o vencimento de juros
de mora á taxa legal prevista no artigo 559º do Código Civil.

li
1) O presente contrato está sujeito a "visto" prévio do Tribunal de Contas, de cuja obtenção e
notificação fica dependente a produção dos respectivos efeitos jurídicos.
2) A frustração da verificação da condição de eficácia prevista, no número anterior, importará a
imediata caducidade do presente Acordo, com as consequências previstas na cláusula seguinte.

Ili
1) A PA Parques está bem ciente de que a não verificação da condição de eficácia do presente acordo
de cessão de rescisão, traduzida na recusa de concessão de visto pelo Tribuna l de Contas,
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emergentes do Contrato de Concessão, cujas disposições as vinculam nos seus exactos termos.
2)

Em consecução do disposto no número anterior, em caso de recusa do visto pelo Tribunal de
Contas ao presente Acordo, a PA Parques disporá do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em
que seja notificada da recusa do visto, para proceder à retoma da exploração do Parque de
Estacionamento objecto do Contrato de Concessão, em condições de plena operacionalidade e de
modo cumprir integralmente o disposto no referido Contrato, sob pena de a VianaPólis, na
qualidade de Concedente, proceder à respectiva rescisão com justa causa, com as consequências
contratual e legalmente previstas.

O presente contrato foi feito em duplicado, ficando cada uma das partes em poder de um original.
Concessão
Valor
Valor Pago pela PA parques
Data da Concessão
Prazo (Anos)
Valor Médio Anual
Valor Médio Mensal

1.089.000,00 €
994.500,00 €
30-04-2008
30
36.300,00€
3.025,00€

Período de exploração condicionada (estacionamento à superfície)
30-()4-2008
Dat a Início da concessão
Per íodo em que o Parque esteve encerrado
Data de encerramento do Parque
Data de reabertura do Parque

14

M eses

38

Meses

01-09-2012
26-12-2013
16

Meses

02-05-2009
01-07-2010

Data de eliminação do estacionamento à superfície
01-09-2012
Período de funcionamento condicionado do Parque
Considerando uma valorização de 15%, das condições de exploração;
Valor a descontar
( 38 meses x 3.025,0 € x 15%) 17.242,50 €
Período de exploração plena do Parque
Data início da obra do Campo D'Agonia
Data de encerramento do Parque
Período de exploração plena
Valor a descontar
( 16 meses x 3.025,0 € )

48.400,00€

Valor total a descontar

65.642,50€

Valor do pagamento

928.857,50 €

Condições de Pagamento: Trinta e seis prestações mensais
Prestações
Número
Valor
Data
(1)
1
300.000,00 €
2 ... 36
Até ao dia 30 de cada mês
17.967,36€
(1) -

Após Visto do Tribunal de Contas (Agosto 2015)
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(a) José Maria Costa. Concluída a apresentação da proposta intervieram sobre a mesma
os seguintes vereadores:- VEREADORA HELENA MARQUES - Declarou discordar da
proposta apresentada porquanto em seu entender não estão a ser retiradas as devidas
consequências do facto de também ter havido incumprimento por parte da PA Parques,
principalmente por ter encerrado, de modo unilateral o PECA em Dezembro de 2013,
desconhecendo ate se o saldo das indemnizações eventualmente devidas por uma e outra
parte não será favorável à Vianapolis. VEREADORA ILDA FIGUEIREDO - Criticou a forma
corno o processo foi conduzido pela Câmara e pela VianaPolis, designadamente pelo facto
de esta não ter instaurado urna acção contra a PA Parques pelo encerramento abusivo do
PECA, considerando também que o valor da indemnização acordado é excessivo,
devendo em seu entender ser reduzido a pelo menos metade, mas compreende que esta
proposta pode ser a solução menos má na actual conjuntura. VEREADOR EDUARDO
TEIXEIRA - Discordou também da solução encontrada, acrescentando que as contas
apresentadas no quadro anexo ao acordo de rescisão amigável com a PA Parques estão
incorrectas uma vez que segundo os cálculos por si próprio feitos o valor a pagar pelo
Município seria tão-só de aproximadamente noventa mil euros, valor este próximo
daquele que a Câmara terá de pagar á Vianapolis. VEREADOR MARQUES FRANCO Chamou a atenção para o facto de o projecto do PECA não ter tido em consideração
condicionantes topográficas designadamente resultantes das águas subterrâneas, que
originou que o parque se tivesse inaugurado apenas com a exploração do piso -1,
considerando que neste aspecto assiste alguma razão á concessionária. Quando os
trabalhos iam neste ponto o Presidente da Câmara interrompeu a reunião por quinze
minutos a pedido dos Vereadores do PSD, para que pudessem conferenciar entre si e
analisar melhor os documentos que no início da presente reunião lhes foram entregues
em substituição dos enviados com a ordem de trabalhos. Retomados os trabalhos, pelo
Vereador Eduardo Teixeira foi apresentado a proposta que seguidamente se transcreve:" PROPOSTA B -ACORDO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL/ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE
CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BEM DOMINIAL - Estamos de acordo com o previsto
na cláusula nona que prevê a cedência antecipada da posição da VianaPolis para a Camara Municipal,
mediante o pagamento do valor em divida da concessionária, pelo Município, ficando este credor do
concessionário. Em face de todos os dados que nos foram dados a conhecer o Parque encontra-se
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pronto a reabrir (nunca deveria o concessionário ter cessado a actividade, sem a entrega do Parque ao
Estado), pelo que o Município deve na defesa do Interesse Publico, assinar a cedência da VianaPolis para
o Município), e exigir a imediata abertura à população. A Câmara e a VianaPolis deveria ter instaurado
acção jurídica pelo facto de um Investimento público estar nas mãos de Privados e estar encerrado há
mais de um ano. Com base nas contas que nos foram apresentadas a concessionária, fazendo as contas
pelo lado do prejuízo, poderá ter um valor possível a receber de 95.858,75€ (24meses x 2.762,50€ + 38
meses x 2.762,50€ x 15%) e um valor a pagar em falta de 78.100€ + IVA 23%, ou seja de 96.063€. Ou
seja o valor é de uma diferença a favor do Município/Viana Polis de 205€. Desta forma entendemos que
se impõe efectuar uma proposta alternativa e mandatar a Câmara que negoceie o seguinte: 1 - Que o
Município aceite a cedência para si da posição da VianaPolis, aceitando o valor em dívida da
concessionária. 2 - Que o Município exige a imediata reabertura do Parque da Agonia e não instaure
qualquer processo jurídico adicional pelo facto de os Vianenses estarem privados do seu uso há muitos
meses (violação da clausula 6.2.S .2 da Hasta Pública) para o presente acordo. 3-Que o Município aceite
que o valor em dívida para com ele de 78.100 + IVA, seja o suficiente para o montante que o
concessionário se julga dos prejuízos tidos, e com imediato cancelamento de todas as acções jurídicas
em curso. 4 -A Câmara assim não terá qualquer valor a pagar ao concessionário defendendo o interesse
público e os impostos dos Vianenses. (a) Eduardo Teixeira, (a) Marques Franco; (a) Helena Marques.".

O Presidente da Câmara face ao teor dos documentos atrás transcritos pôs a votação a
proposta por si apresentada ao qual deu a designação de Proposta A, que obteve o
seguinte resultado:- 5 votos a favor do PS e 3 votos contra do PSD e 1 abstenção da CDU,
ficando assim prejudicada a votação da proposta B. tendo sido assim deliberado aprovar
a proposta A, e ao abrigo do disposto na alínea p) do numero 1 do artigo 25° da Lei nº
75/ 2013, de 12 de setembro, remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal.
Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara
e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, os
votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a
abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. Por último, foram apresentadas as seguintes
declarações de voto:-

DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU -A nossa abstenção na proposta de acordo de

de cessão de posição contratual/acordo de rescisão amigável de contrato de concessão de exploração de
bem dominial resulta das seguintes razões:- 1º - A realidade demonstra que foi inaceitável o acordo de
concessão da exploração do parque do Campo da Agonia realizado em 2008. Um investimento que
custou cerca de seis milhões de euros ao estado, através da Vianapolis (onde o município de Viana do
Castelo tem uma participação no seu capital social), nunca deveria ter uma gestão privada numa área tão
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sensível como é a do estacionamento em Viana do Castelo, cujo solo e subsolo é do domínio público. 2º
- Pelo que agora é possível apurar, ninguém cumpriu as cláusulas do contrato de concessão. A Vianapolis
cedeu a obra que não estava em boas condições, sobretudo ao nível do segundo piso inferior. O
concessionário encerrou o parque há cerca de dois anos, o que nunca deveria ter feito dado haver uma
cláusula que impedia o encerramento do parque em quaisquer condições. 3º - Assim, a população de
Viana do Castelo foi prejudicada com todo este processo inaceitável. O que agora aparece como uma
solução não passa de um remendo com custos para o município e para a população de Viana do Castelo.
Na prática, o município está a devolver ao concessionário a verba que este pagou à Vianapolis aquando
do contrato de concessão. Mas ele já recebeu o dinheiro da exploração do parque durante alguns anos
e prejudicou a cidade com o seu encerramento, pelo que o valor a pagar-lhe deveria ser mais baixo. 4º A CDU considera que este remendo no processo continua a ter custos muito elevados para a população
de Viana do Castelo dado que pagar ao concessionário cerca de um milhão de euros em três anos implica
que a situação financeira do município vai ficar ainda mais frági l para resolver outras obras da rede viária
e de águas pluviais, para apoiar as freguesias e associações, para investir na cultura e na educação. Sº. Assim, a CDU insiste que os responsáveis pelo contrato de concessão devem ser responsabilizados por
todo o processo e deveriam ser eles a pagar este custo de cerca de um milhão de euros. (a) lida
Figueiredo." . DECLARAÇÃO DE VOTO DO

PSD- O Executivo Socialista do Município de Viana do Castelo

pretende fazer um acordo amigável que custará aos cofres do município mais de 1.000.000 €. O PSD votou
contra a proposta socialista por considerar que ela em momento algum defende os interesses da Câmara e
dos Vianenses, sendo lesivo para os dinheiros públicos. Segundo o executivo, a Painhas Parque SA, terá
solicitado uma indemnização motivada por dois fatores essenciais: a existência de estacionamento à
superfície na área circundante ao parque da agonia e as deficiências de construção que não permitiram que
o parque fosse de imediato utilizado com a sua capacidade instalada (cerca de 1.000 lugares). Ora, o PSD
culpa o executivo socialista de então, de não ter cumprido o que estava em hasta pública mas vota agora
contra igualmente por considerar que a Câmara não fez tudo o que estava ao seu alcance para minimizar
este problema, nomeadamente, não ter utilizado mais cedo a possibilidade existente na hasta publica de
transferir a posição contratual da vianapolis para o município e por nunca ter accionado legalmente a
clausula 6.2.5.2 que passamos a citar: Em caso algum, poderá o adjudicatário paralisar a Exploração, devendo
aguardar, para entrega da Exploração, a resolução de requerimento". Deste modo, e reforçado ainda pela
decisão do tribunal arbitral que destaca e passamos novamente a citar: "julgar improcedentes os pedidos de
resolução do contrato, declaração de incumprimento definitivo e pedidos dele dependentes, de restituição
total ou parcial do preço pago pela concessão e do valor da garantia prestada e de indemnização por lucros
cessantes, ... ", o PSD apresentou uma proposta alternativa que foi recusada pelo Partido Socialista, que
permitia ao município não desembolsar 1.000.000€ e a exigência da imediata reabertura do parque à
população, sem qualquer custo para o erário público. Só assim a Câmara defenderia o interesse público e os
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

impostos dos vianenses. (a) Eduardo Teixeira; (a) Marques Franco; (a) Helena Marques."; DECLARAÇÃO DE
VOTO DO

PS - Os

eleitos pelo Partido Socialista entendem ser do maior interesse para o Município de

Viana do Castelo uma decisão rápida no contencioso em curso no processo do Parque de Estacionamento
do Campo da Agonia, tal como foi promovido pelo executivo camarário. Esta ação permite a posse de um
equipamento urbano relevante para a dinâmica económica e social da Cidade de Viana do Castelo,
permitindo dotar a cidade de um estacionamento low-cost, com claras vantagens paras os seus
munícipes e atividades económicas da área envolvente. Este Acordo conseguido pelo executivo
camarário foi um bom acordo pois permitiu :- l.Que a Sociedade VianaPolis (Estado -60% e Município40%} fiquem isentos de pagar uma pesada indeminização à PA Parques já sentenciada pelo Tribunal
Arbitral; 2.A exploração pelo Município do Parque de Estacionamento do Campo da Agonia com 1100
lugares por um valor inferior ao da adjudicação efetuada pela VianaPolis à PA Parques; Em conclusão,
parece de evidente constatação que, a solução é claramente favorável para o Município de Viana do
Castelo, é a melhor forma de satisfazer o interesse público, e é também uma boa solução do ponto de
vista económico-financeiro. (a} José Maria Costa; (a) Vítor Lemos; (a) Ana Margarida Silva; (a} Luís Nobre;
(a} Maria José Guerreiro.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - • Está conforme o original. • - - • • • • • • • - • - - • • - - • • • • - • • - • • - • - - - • • • • - • - • - - • • •
- • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da

mesma reun1ao. • • • - - - - - - - - - - - - - - • • • - • - - - - - - - - - - - - • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

·r:.......... -...... -.. --.-... ----.. ---...... --

- • • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, vinte e nove de Junho do
ano dois mil e quinze. ••

l/G>j'

-1°\---
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(DOCUMENTO Nº 13)

Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal,
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Exmos. Sr. Vereadores,
Exmos. Srs. Deputados Municipais,
Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia,
Caros Vianenses,
Demais presentes,

É submetida hoje à apreciação desta Assembleia a proposta do executivo
socialista relativa a " acordo de cessão da posição contratual I acordo de

rescisão amigável do contrato de concessão da exploração de bem
dominial".
A justificação da proposta

e

nomeadamente da posição do partido

socialista que consta da acta da reunião do pretérito dia 25.06, refere "ser

do maior interesse para o município de Viana do Castelo uma decisão
rápida no contencioso em curso no processo do PECA, tal como foi
promovido pelo executivo camarário," .
Sabe-se pela Proposta do Município
Que
Este adquire a posição contratual da VianaPolis no Contrato de Concessão

da Exploração do PECA, celebrado em 30 de Abril de 2008, na sequência da
hasta pública realizada para aquele fim.
O município paga como contrapartida, à VianaPolis o valor que o
adjudicatário, PA Parques, não liquidou ainda, no montante de 94.500€

Seguidamente, agora na qualidade de concedente a 100% rescinde
amigavelmente com o concessionário PA Parques, o contrato celebrado em
2008, e paga-lhe o montante de 928.403, 75€
Afirma o executivo em defesa da sua proposta que:
- A concessionária interrompeu no passado 20 de Dezembro de 2013 a
exploração, mantendo-se o parque fechado e sem previsão de reabertura;
- Que tal implicou a subtracção de 1100 lugares de parqueamento com o
elementares prejuízos para moradores e actividade económica,
- Que tal interrupção teve a ver com o facto concessionária ter instaurado
uma acção no tribunal arbitral através da qual pretendeu por fim a
concessão com os fundamentos de que teriam sido frustrados os
pressupostos do preço da concessão,
nomeadamente:
a) O de não ter sido proibido o estacionamento gratuito á superfície na
zona do campo da agonia e envolvente, o que decorria das condições da
hasta publica;
b) o de o parque não ter sido integralmente entregue, nomeadamente o
piso -2;

De acordo com estas premissas, o munidpio assumindo a exclusiva
responsabilidade pela não eliminação do estacionamento a superfície,
esgrimindo com a decisão arbitral que considera parcialmente procedente o
pedido de indemnização pelas diferenças entre as receitas obtidas
despesas

gerais

suportadas

com

o

funcionamento

do

parque

e
de

estacionamento, na medida da liquidação em execução de sentença - e que

N cu

aquele não esclarece com rigor , o que se impunha nestas circunstâncias
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atentos os valores envolvidos e os custos para os munkipes e a que estava
obrigado,

e tece uma série de considerandos que levam a que pretenda:
Promover a reafectação deste equipamento urbano e restabelecer
disponibilidade de 1100 lugares aos moradores e actividades económicas

e em consequência
assumir a posição contratual da Viana Polis naquele contrato de concessão

e proceder á revogação por mutuo acordo do referido contrato de
concessão.
Desta forma,
argumenta o executivo
" o munidpio toma posse de um equipamento urbano relevante para

a

dinâmica económica e social subtraído á cidade de Viana do Castelo;

"O município passa desta forma a deter condições de dotar a cidade de um
equipamento low cost"
Mai s considera justificativamente da sua posição que:

" a Viana Polis poderia ter que pagar uma indemnização de montante
incerto, mas que no limite corresponderia ao valor peticionado pelo PA
Parques no montante de 714.502, 94€ acrescido dos juros de mora a taxa
legal comercial, mantendo o concessionário o direito a exploração do PECA
até ao termo do contrato"
Assim, diz o executivo, "parece evidente que a solução agora proposta é

claramente favorável para o município de Viana do Castelo, porquanto,

M
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e além das considerações feitas a propósito da melhor forma de satisfazer
o interesse público, também do ponto de vista meramente económicofinanceiro, apesar do desembolso financeiro poder ser superior ao que
resultaria da mera execução do sobredito acórdão, certo é que com esta
solução, os poderes de exploracão do PECA passarão para o município de
Viana do Castelo;

É imperioso que aqui nos detenhamos!
Na verdade "vemos o que queremos ver", ou, de outra maneira, "a
realidade é construida por quem a narra"

e,
em abono da verdade, regista-se o esforço desta Câmara, em
tentativas, sempre melhoradas, de

construir

uma

várias

ficção plausível e

consequente, que em termos políticos e mesmo jurídicos possa aparecer aos
olhos

dos vianenses como a solução do empenho e da salvaguarda do

interesse público por parte deste executivo socialista.

. um pro.essor
f
meu )
So, e, que ( como d.1na

esta narrativa tem pouco a ver com os factos!

e muito menos, como se demonstra, com a salvaguarda e acautelamento
do interesse público dos vianenses.
Trata-se de uma bem urdida falácia!
E, não vou falar,
desenvolvimento

e podia, da total ausência de uma visão de

e estratégia, de quem governou a Câmara à altura da

construção de um parque sem, do ponto de vista técnico ter provido e
acautelado a melhor solução, nomeadamente condicionantes topográficas

1
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resultantes de águas subterrâneas, o que originou que o parque -2 não
tivesse funcionado;
Nem vou falar nos cerca de 6000M€ de investimento através da Viana Polis,
em que 2,4 M€ é investimento do munidpio a que agora se soma mais 1 M €,

e rentabilidade não só é inexistente, como também, e em
consequência, não se sabe, porque o executivo não nos consegue dizer,
cujo retorno

quanto vais custar a cada vianense!
Ou será que há algum estudo de rentabilidade económica deste
investimento?
O que por certo, estou convicta não deixará de existir, mas que seria esta
a sede própria

e o momento exacto para que os munícipes o conhecessem!

É que muito mal andará a gestão dos recursos financeiros da Câmara se
avança para um investimento deste montante sem conhecer minimamente
as contrapartidas.
Mas já não convém esquecer que o actual presidente já fazia parte
integrante e activa do executivo que comanda os destinos de Viana há 20
anos,

e que é co-responsável pelo opção inicial do projecto e totalmente

responsável pela opção nos submete.
E aqui volto a insistir, quanto custa a cada vianense mais este "desvario"?
Isto posto, concentremo-nos em clarificar este processo, demasiado
nebuloso nos seus contornos, para que não restem dúvidas que mais uma
vez, á boa maneira socialista, estamos perante uma PPP, em que interesse
privado sai beneficiado
Vejamos:

e o interesse público, mais uma vez prejudicado.

A premissa sobre a qual assenta uma grande parte do argumento esgrimido
pela Câmara, que tem a ver com a obrigatoriedade da eliminação do
estacionamento a superffcie, não resulta claramente da hasta pública,
nomeadamente do pedido de esclarecimentos feito e respondido:

Af se refere, e cito:
"o Campo da Agonia vai ficar maioritariamente de acordo com o plano de

pormenor.

A área dedicada á feira,

pavimentada com grelha de

enrelvamento, será também vedada nos outros dias da semana ( para
permitir o crescimento da relva);
Nos arruamentos que marginam o campo haverá locais para cargas e
descargas, para as actividades económicas, e lugares marcados para
moradores, como acontecerá em todo o centro histórico."
Em conformidade,
Não vemos como o concessionário pode interpretar este esclarecimento
como eliminação do estacionamento á superffcie;
E, se chegou a tal interpretação, tal só tem a ver com a manifesta falta de
cuidado nos esclarecimentos.
Por outro lado, caso nunca visto,

a Câmara decide assumir ela própria a

responsabilidade por um incumprimento altamente duvidoso.
E só o faz porque, infelizmente, nenhuma consequência lhe advém de tal
atitude.
Por outro lado, não vemos naquele esclarecimento que suporta a posição
de " incumprimento da Câmara na eliminação do estacionamento a
superffcie", o compromisso calendarizado de o fazer - o quando - sendo
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certo que o que ali se afirma é um mero propósito , que na ausência de
outras precisões, o adjudicatário aceitou,

e,

logo não pode vir esgrimir com

avultados prejuízos com esse facto, pois sabia, sem poder desconhecer, que
não havia timings para a redução nos termos daquela vinculativa resposta;
Assim, não se entende, e gostaríamos que fosse esclarecido, como pode a
Câmara Municipal assumir sozinha, deliberadamente, oferecendo o peito as
balas, melhor , oferecendo milhões, sem cuidar de saber se dessa forma o
interesse público e a legalidade estão salvaguardados?
Só posso, pois, reiterar a " irresponsabilidade" do executivo ao assim agir.
Mas, muitas outras dúvidas se colocam à beatifica visão da real idade deste
executivo:
Sendo

certo

que

já

na

altura

do

estacionamento em Dezembro de 2013,

encerramento do

parque

de

se negociava lá para as bandas da

Câmara, com o concessionário - acredito que com o mesmo objectivo da
proposta hoje em discussão - ,
Não se cuidou de saber que:
O Acórdão do Tribunal Arbitral, proferido em 30.06.2013, presidido por um impoluto,

e

já agora

referenciado alto magistrado do

direito

administrativo e fiscal - Conselheiro Jorge Lopes de Sousa - havia de forma
clara

e

inequívoca dado razão á Viana Polis quanto a 85,67%

do processo

e nomeadamente

do objecto

quanto á resolução, ou declaração de

incumprimento definitivo e pedidos consequentes,
Logo, aquele acórdão não deixava qualquer margem de dúvida quanto ao
facto de não assistir razão ao concessionário naquelas suas pretensões;

Mais, tudo fazendo prever que se viria a confirmar por parte do TCAN, tal
decisão do Tribunal Arbitral, porque, verdade se diga, muito bem
fundamentada de facto e de direito.
E, por esse facto e maioria de razão, não se entende por mais esforço que
se faça, porque razões se apressou logo o executivo a ir junto da Viana
Polis manifestar interesse em assumir as dores do particular e pretender
negociar assumindo, todas as responsabilidades junto do PA Parques,
Quando:
Sabia ou tinha obrigação de saber,
- porque corresponde á cláusula 6.2.5.2 do contrato de concessão - , que
o concessionário não podia paralisar a exploração, devendo aguardar, para
entrega da exploração a resolução do requerimento:
Quando
Sabia ou t inha obrigação de saber que
A invocação de qualquer motivo para o encerramento era naquela data
extemporânea, pois afrontava a decisão do tribunal arbitral já proferida, a
que a própria concessionária voluntariamente se submeteu ( o azar foi que
a decisão não foi bem a esperada! ... ),
o que aliás foi reiterado pela VianaPolis, em face da situação, ao
admoestar por escrito o concessionário PA Parques, que este estava em
incumprimento definitivo e culposo;
Quando
Sabia ou tinha obrigação de saber

Que nenhuma pesada indemnização, como escreve na justificação desta
proposta, adviria para a Viana Polis pagar, pois estamos a falar na melhor
da hipóteses de 14,33% do valor do pedido, sendo certo que a
concessionária teria que demonstrar em execução daquela sentença os
efectivos prejuízos advindos da diferença entre os custos e a rentabilidade,
num período limitado.
Mas mais,
Quando
sabia ou tinha obrigação de saber
que não viria dai mais nenhum conflito a
arbitral,

ao

invés

do

que

a

Câmara

submeter
afirma,

a novo tribunal

uma

vez

que

as

responsabilidades se encontravam clara e inequivocamente fixadas naquela
decisão;
E chegámos ao ponto mais sensível, quiçá:
A Câmara ao afirmar que com esta proposta assume a posse de um
equipamento urbano relevante para a dinâmica económica e social
subtraído á cidade de Viana do Castelo e que os poderes de exploração do
PECA passarão para o município de Viana do Castelo, não fala verdade, e
apresenta um discurso onde oculta o mais importante:
Ou seja:
A Câmara, com este acordo limita-se a assumir a posição da Vianapolis
no contrato de concessão - e como contrapartida paga-lhe 94. 500€ ,
E nada mais que isto!

Depois,

Ao ficar emoossada da totalidade da posição subiectiva de concedente,
faz cessar, com PA Parques, esse contrato de concessão,
E paga-lhe 928.403, 75€.
O quais os benefícios para a Câmara, , para a cidade e para os seus
munícipes?
O que fica então?

Qual a outra face de Janus?Vai a Câmara assumir a exploração do parque?
Talvez!
Mas,
Esqueceu, ou deliberadamente ocultou, que não haverá transmissão
definitiva do parque de estacionamento do Campo da Agonia para o
município.
Por outro lado, tal não acontece, porque, obviamente,

tal não foi

autorizado pelo Estado, nem tão pouco é legalmente possível proceder á
partilha de activos porque a Vianapolis não está ainda extinta nem em

processo de liquidação.
E, o que é que isto quer dizer, e a Câmara bem sabe?

É que todo este negócio não tem efeito prático nenhum que não seja
1 - Libertar o particular de uma situação " incómoda" que ele próprio
contribuiu;

o

~

2 - Entregar "de mão beijada" um milhão de euros ao particular;
3 - Assumir o municipio a criação de um parque low cost sem que para
tal esclareça no mínimo

e conforme seria exigível , o conceito de gestão a

adoptar e os respectivos custos e proveitos;
Nomeadamente, porque para que a Câmara possa explorar tal parque,
directa ou indirectamente, tem que ver assegurada a sua legitimidade,
através de um contrato com a Viana Polis,
porque a Polis continuará a ser até á partilha de activos a legitima
proprietária daquela Parque!
E não é a posse do mesmo Parque nos termos ventilados na justificação da
proposta que lhe confere essa possibilidade,
como a Câmara não ignora!
Assim, para que o executivo possa assegurar o que agora se compromete o parque low cost ao serviço da cidade - isso passará pelo pagamento de
uma renda, como contrapartida de um contrato a celebrar com a própria
Viana Polis, - o que aliás é defendido pelo Estado como pressuposto para
viabilizar este negócio.
Então, pergunta-se:
O que ganhou o interesse público com todo este negócio?
Porque, não exigiu a Câmara que fosse efectivado o incumprimento culposo
por parte do concessionário, PA Parques, quando este encerrou o parque

e

ao invés se apressou a tentar negociar?
Porque assumiu este executivo responsabilidades que não lhe cabiam

~
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directa e inequivocamente?
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Porque ocultou este executivo que os custos da criação deste parque low

cost vão muito para além do pagamento, já de si elevado e não justificado,
de um milhão de euros , para, como contrapartida, ter uma mão cheia de
nada?
Ou será que tinha dúvidas de que assumir a posição de único concedente
lhe não dava poderes que fossem para além daquele contrato de concessão
que se extingue no momento seguinte?
Mas, se dúvidas tinha, não podia tê-las, pois os pareceres e os despachos
no processo e a lei são claros.
A transferência dos terrenos para o domínio municipal e a propriedade do
Parque só estará resolvida após a liquidação da Viana Polis.
Até lá é a Viana Polis a proprietária e só ela .
A Câmara sempre terá de pagar para explorar o parque.
Ou por outro, não teria sido mais simples que se obrigasse a concessionária
a cumprir, agora que estão resolvidos os problemas das infiltrações e o
empreiteiro teve que assumir a eliminação dos defeitos?
Mas até aí, na eliminação dos defeitos, é a VianaPolis que vai continuar a
superintender o cumprimento, o que faz sentido, pois é a proprietária.
E, os custos com o encerramento culposo do parque, desde Dezembro de
2013, por parte da PA Parques (porque não o podiam fazer, conforme já se
referiu), quem os suporta?
Mas, e a Câmara, se entretanto sobrevierem, lá mais para o Inverno, novos
problemas, como vai fazer?

É com a Viana Polis e com o empreiteiro!

E reclamar?

Sempre, nos termos do contrato de exploração do PECA, que terá de
fazer, com a Viana Polis.
Convenhamos que é demasiado rebuscada esta narrativa socialista para que
consigamos antever a defesa do interesse público nos interstfcios deste
discurso falacioso, de meias palavras, ocultando o que não convém..•

e inequívoca a expressão da
desilusão, da ausência de esperança em estratégias que potenciem Viana e
Esta, como muitas outras, é de forma clara

os Vianenses;
Mais, é o exemplo acabado de como não se deve invocar o interesse
público em vão!
Pactuar com este negócio, não é defender o interesse dos vianenses.

Se aprovarmos esta proposta demitimo-nos, Assembleia Municipal, uma vez
mais, da defesa da legalidade

e apoucámos o mandato que nos foi

conferido.

É simples relegar para o Tribunal de Contas ou outro órgão escrutinador, a
responsabilidade da defesa legalidade que se impôe.
Mas sobra a responsabilidade politica de quem na hora da verdade não
soube defender quem nos conferiu mandato.
Podemos até ter a crença de que a realidade é aquilo que nos propõem.
Mas tal não deixará de ser mais uma Husão com a qual pretendemos
apaziguar as nossas consciências.
O PSD não pode pois deixar de votar contra esta proposta.

Viana do Castelo, 29 de Junho de 2015

Assembleia Municipal de Viana do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD.

(DOCUMENTO Nº 14)
CDU - Coligação Democrática Unitária

PCP-PEV

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SESSÃO ORDINÁRIA

29/Junho/2015

SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E RESTANTE MESA
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREAÇÃO
SENHORES DEPUTADOS MUNICIPAIS

Acordo de cessão posição contratual/ acordo de rescisão amigável de contrato de
concessão de exploração de bem dominial

Em 29 de Junho de 2012, a CDU chamou a atenção para a dualidade na atuação
do Executivo Municipal quando, nessa Assembleia, propunha a concessão de
incentivos ao acolhimento empresarial e turístico para o concelho de Viana do Castelo
e, ao mesmo tempo, a retirada de direitos aos seus cidadãos e a retirada das condições
de desenvolvimento ao comércio tradicional do casco velho da cidade, com a
requalificação da Frente Ribeirinha do Campo d' Agonia, já que essa requalificação
colocava o problema de que o contrato de concessão do Parque de Estacionamento
Subterrâneo exigia a não existência de estacionamento selvagem na zona. Para a CDU,
a política seguida pelo Executivo Municipal colocava a população de Viana ao serviço
dos interesses dos concessionários dos parques de estacionamento e não destes ao
serviço do desenvolvimento dos vianenses.
Agora, na sua declaração de voto sobre o acordo de cessão de posição
contratual/acordo de rescisão amigável de contrato de concessão de exploração de
bem dominial, o Executivo PS afirma que" esta ação permite a posse de um
equipamento urbano relevante para a dinâmica económica e social de Viana do
Castelo, permitindo dotar a cidade de um estacionamento low-cost, com claras
vantagens para os munícipes e atividades económicas da área envolvente" e que" é
a melhor forma de satisfazer o interesse público".
A CDU regista a confissão pública, embora tardia, do Executivo Municipal de
que a concessão do Parque de Estacionamento d'Agonia ao setor privado, em 2008, foi
contrária aos interesses dos munícipes e das atividades económicas da área
envolvente.
Se esta declaração de voto significasse uma inversão da política seguida, nas
últimas décadas, pelo Executivo PS, quanto ao prob lema do estacionamento na cidade,
apesar de tudo, a CDU votaria favoravelmente este ponto da ordem de traba lhos.

Porém, tal mudança de polftica implicaria, em nosso entendimento:

• a adoção de medida idêntica pelo menos para um outro parque de
estacionamento na área nascente do casco velho da cidade, de idêntica
di mensão, que proporcionasse as mesmas vantagens aos comerciantes
dessa zona;

• a resolução do velho problema, nunca resolvido, do estacionamento
gratuito para os moradores, relativamente próximo das suas residências,
mediante a exibição do cartão de morador e que constitui a principal causa
da desertificação do centro histórico da cidade,

o que se não vislumbra para a atuação da Câmara.

Assim, esta declaração de voto, para a CDU, mais não representa do que uma
saída do Executivo Municipal para o imbróglio jurídico em que se deixou envolver.

Se é certo que, apesar de tudo, consideramos de algum modo como positivo o
colocar o Parque do Campo d'Agonia ao serviço dos cidadãos e do desenvolvimento
económico da cidade, se efetivamente permitir um est acionamento de baixo custo,
igualmente consideramos que o acordo que agora nos é proposto à votação, nos
levanta sérias objeções, dado verificarmos que nenhum dos intervenientes no
processo haja cumprido as suas obrigações contratuais:

• a VianaPolis por ter entregue uma obra com sérios defeitos de construção ao
nível do segundo piso inferior;

• a PA Parques por ter encerrado de forma contínua o parque, por longo
tempo, quando havia uma cláusula que a imped ia do encerramento, quaisquer
que fossem as condições justifi cat ivas,

situação que prejudicou, de forma inaceitável, os interesses dos vianenses
sem que, quer a Viana Polis quer a PA Parques sofressem qualquer penalização, o que
deveria ter implicações pelo menos ao nível da redução do valor a pagar à PA
Parques por parte do Executivo Municipal.

Assim, por tudo o que atrás ficou dito, a CDU vai abster-se nesta votação.

O Eleito da CDU,

(António Gonçalves da Silva)

(DOCUMENTO Nº 15)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:·······
···Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e cinco de Junho corrente, consta a seguinte deliberação:-

- - - (04) PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL PARA INCORPORAÇÃO DO SALDO
DE GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR:- A presente Revisão visa incorporar o saldo da
gerência anterior no montante de 134.873,06€, conforme quadros seguintes:
Tipo de Modificação: ROO - Revisão ao Orçamento da Despesa
Orgânica

Económica

0201
0202
0203
0204

020225
020225
020225
020225

Designação (Económica ou Plano)

Número 1

Dotação Actual

358.000,00
256.567,87
1.515.500,00
198.500,00

Outros serviços
Outros serviços
Outros serviços
Outros serviços

Total de Aumentos/Diminuições

Tipo de Modificação: ROR - Revisão ao Orçamento da Receita
Orgânica Económica

160101

Designação (Económica ou Plano)
Na posse do Serviço

Aumentos

Diminuições

33.718,25
33.718,25
33.718,25
33.718,25
134.873,06

Número 1
Dotação Actual

Aumentos

Diminuições

134.873,06

Total de Aumentos/Diminuições:

134.873,06

Total Geral:

269.746,12

Em face do que precede, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo nomeadamente das
disposições do artº 33°, nº 1 alª ccc), e do artº 25°, nº 1, alª a), ambos da Lei nº 75/2013,
de 12 de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto 8.3 do POCAL, propor à
aprovação da Assembleia.Municipal a presente revisão orçamental. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e a abstenção dos
Vereadores Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • Está conforme o original. - - • - • • • - • - • • - - - • - • - • - - • - - - - • • • - • - - - - - • - - • - - • - - • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da

mesma reun1ao. • - • • • • • • - • • • • • • • • • • • • - - - • - • • • • • - • • • • - • • •• - - • • • • • • • - • • • • -
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CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:····· - •
• • - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia doze de Junho corrente, consta a seguinte deliberação:· - - • • - • • • • • - •

- - - (02) APROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO:Relativamente ao assunto indicado em título o Vice-presidente da Câmara apresentou a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- Nos últimos anos tem-se assistido, em
Portugal, a uma alteração de paradigma ao nível do desenvolvimento das atribuições e
competências dos municípios, que, numa lógica de grupo municipal, têm vindo a recorrer a
formas

organizacionais

diversas,

nomeadamente

de

natureza

empresarial

local.

Contrariamente a muitos outros municípios, o município de Viana do Castelo não constituiu
nenhuma empresa local municipal. A Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro) veio determinar a obrigatoriedade da consolidação de contas para os municípios
que detenham serviços municipalizados e/ou entidades controladas, de forma direta ou
indireta, considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as politicas financeiras
e operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades. PERÍMETRO

DE CONSOLIDAÇÃO - O grupo autárquico do Município de Viana do Castelo, é composto pela
Câmara e pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico, uma vez que o município
não controla direta ou indiretamente outras entidades. MÉTODO DE CONSOLIDAÇÃO - O
método adotado na consolidação de contas do município de Viana do Castelo é o de
consolidação integral, que consiste na integração no balanço e demonstração de resultados da
entidade consolidante, dos elementos respetivos dos balanços e demonstrações de resultados
das entidades consolidadas. Atendendo à metodologia adotada, foram retirados os saldos
respeitantes às transferências do Imobilizado da Câmara para os SMSBVC, no montante de
1.177.593,20 euros, refletindo-se a Débito nas Contas 26.4 e a Crédito da 21 .8. ANÁLISE

PATRIMONIAL - Apesar da conjuntura adversa que os municípios têm enfrentado, os
resultados apresentados pelo Município de Viana do Castelo, são globalmente positivos,
evidenciando que a autarquia tem conseguido manter o equilíbrio financeiro e nível de
investimento, resultado de uma gestão corrente rigorosa e da receita de proveniente dos fundos
comunitários.
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Síntese da estrutura do Balanço Consolidado
2014

Descrição
Valor

Peso%

ATIVO

IMOBILIZADO
Bens do Domínio Público
Imobilizações Incorpóreas
Imobilizações Corpóreas
Investimentos Financeiros
CIRCULANTE

Existências
Dívidas de Terceiros - Médio/Longo Prazo
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo
Títulos Negociáveis
Disponibilidades
Acréscimos e Diferimentos
TOTAL DO ATIVO

223.806.551,28 €
55.373.307,34 €
285.506,31 €
149.995.039,60 €
18.152.698,03 €

7.165. 737,89 €
297.507, 77 €

97%
24%
0%
65%
8%
3%
0%

-

€
3. 770. 398, 30 €

2%

-

€
3.061.277, 72 €
36.554,10€
230.972.289,17 €

1%
0%
100°~

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
FUNDOS PRÓPRIOS

Património
Ajustamento partes de Capi tal
Reservas de reavaliação
Reservas
Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício
PASSIVO
Provisões para riscos e encargos

Dívidas a Terceiros - MLP
Dívidas a Terceiros -Curto Prazo
Acréscimos e Diferimentos
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

143.559.687,33 €

62%

65.691.520,37 €
1.130.512,27 €
3.814.884,97 €
64.969.459, 73 €
4.163.364,27 €

28%
0%

3. 789. 945, 72 €
87.412.601,84 €

-

€
18. 668.123, 70 €
9.314.264,24 €
59.430.213,90€
230.972.289,17 €

2%
28%
2%
2%
38%
0%
8%
4%
26%
100%
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Descrição

Valor

Peso %

CUSTOS E PERDAS

Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Custos com o Pessoal
Transferências e Subs. Correntes Concedidos e
Prestações Sociais
Amortizações do Exercício
Provisões do Exercício
Outros Custos Operacionais
(A) Custos e Perdas Operacionais
Custos e Perdas Financeiros
( C) Custos e Perdas Correntes
Custos e Perdas Extraordinários
Resultado Líquido do Exercício

605.923,88 €
14.858.937,08 €
19.121.750,90€

1%
26%
34%

3.154.089,11 €
7.886.838,39 €
115.756,55 €

6%
14%
0%
0%

27.237,95 €

45. 770.533,86 €
516.938, 75 €

46.287.472,61 €
6.159.160,45 €
3. 789.945, 72 €

56.236.578,78 €

Total dos Custos e Perdas
PROVEITOS E GANHOS
Vendas e Prestações de Serviços

Impostos e Taxas

11.861.350,22 €
18.045.166,06€

Variação da Produção
Trabalhos para a Própria Entidade
Proveitos Suplementares
Transferências e Subsídios Obtido
Outros Proveitos e Ganhos Operacionai s
(B) Proveitos e Ganhos Operacionais

86.944, 31 €
20.139,07 €
19.046.385,82 €
34.345,66€
49.094.331,14 €

Proveitos e Ganhos Financeiros

2.920.522,67 €
52.014.853,81 €
4.221.724,97 €

(D) Proveitos e Ganhos Correntes
Proveitos e Ganhos Extraordinários
Total dos Proveitos e Ganhos

56.236.578, 78 €

Resultados Operacionais : (B) - (A)
Resultados Financeiros: (D-B) - (C- A)
Resultados Correntes: (D) - (C)

1%
11%
7%
100%
21%
32%
0%
0%
0%
34%
0%
5%
8%
100%

3.323. 797,28 €
2.403.583,92 €
5. 727.381,20 €
- 1. 937.435,48 €
3.789.945, 72 €

Resultados Extraordinários :
Resultado Líquido do Exercício: (F) - (E)

INDICADORES DE GESTÃO
Resultados Consolidados
Resultados
Resultados Ooeracionais
Resultados Financeiros
Resultados Correntes
Resultados Extraordinários
Resultado Liquido Exercício

2014

3.323.797€
2.403.584€
5.727.381€
-1.937.436€
3.789.946€
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CMVC

Fundos Próprios

Consolidado

128.594.896 €

14.964.792 €

65.571.106 €

9.951.966 €

75.523.072 €

194.166.002 €

24.916.757 €

219.082.759 €

Passivo de Médio e Longo Prazo
Capitais Permanentes

SMSBVC

143.559.688 €

31-dez-14

Rácios
Autonomia Financeira

190,09%

Cobertura do Imobilizado

97,89%

Solvabilidade

164,23%

Liquidez Geral

59,96%

Liquidez Reduzida

57,46%

MAPA FLUXOS CAIXA CONSOLIDADO
Resumo dos Fluxos de Caixa Consolidados
Saldo da Gerência anterior
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Receitas Orçamentais
Correntes
Capital
Outras
Operações de Tesouraria
Total

3.556.186,67€
1.608.945,56€
1.947.241,11€
60.292.309,96€
51. 775.005,23€
8.517 .304, 73€
5.742.133,86€
69.590.630,48€

Despesas Orçamentais
Correntes
Capital
Operações de Tesouraria

60.851.850,88€
39.511.951,38€
21.339.899,50€
5.677.501,89€

Saldo para gerência seguinte
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Total

3.061.277, 72€
1.049.404,64€
2.011.873,08€
69.590.630,48€

Concluída a apresentação, registaram-se as intervenções dos Vereadores Helena
Marques e Ilda Figueiredo que colocaram diversas questões técnicas que foram
respondidas pelo Chefe de Divisão Financeira, Dr. Alberto Rego e que esclareceu a
metodologia e o documento em apreço. Finda a discussão, o Vice Presidente da Câmara
Municipal submeteu a votação, a Consolidação das Contas do Município, tendo-se
registado o seguinte resultado:- quatro votos a favor, do PS tendo o Vice Presidente
exercido, ao abrigo do disposto no artigo 54°, nº 2, da Lei nº 75/ 2013, de 12 de Setembro,
voto de qualidade e quatro votos contra do PSD e CDU pelo que foi a mesma aprovada
por maioria. Mais foi deliberado submeter o referido documento a apreciação da
Assembleia Municipal tudo de acordo com o disposto, no nº 2 do artigo 76° e artigo 75°
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. Por último, foi ainda deliberado que o
mencionado documento não ficasse transcrito na acta, pelo que, depois de assinado por
todos os Membros presentes da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas as
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folhas, ficam arquivados na pasta anexa ao livro de actas, nos termos do artigo 5° do
Decreto-Lei número 45.362, de 21 de Novembro de 1963, na redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei número 334/82, de 19 de Agosto. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco,
Helena Marques e Ilda Figueiredo. Por último, foram proferidas as seguintes
declarações de voto:- A Vereadora Helena Marques declarou que o PSD votou contra a
integração das Contas por entender que nenhum dos indicadores está calculado de
forma correcta, tendo o Vereador Eduardo Teixeira declarado que a responsabilidade
pela consolidação é do órgão executivo e que o PSD é contra esta forma de não
evidenciar as contas municipais, pretendendo saber a informação financeira do
município a seis meses, nos termos da Lei. Disse, ainda, que os compromissos
assumidos e não pagos não aparecem nas contas. Por último, declarou que o PSD não
está a por em causa os técnicos, mas tão só as orientações políticas dadas a esses
técnicos, lamentando que tenha sido recusada a auditoria do Tribunal de Contas às
contas do Município. Por sua vez, a Vereadora Ilda Figueiredo declarou que votou
contra pois não consegue perceber a consolidação das contas e em linha de conta com a
posição assumida nesta matéria na conta de gerência.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • Está conforme o original. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da

mesma reun1ao. - • - - • • - • • • - • - • - • - • - - • • • • - - - - - - - - - • - • • - - •• - • • - - - - - • • • • • - -

r-·············································

• • • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, vinte e nove de Junho do
ano dois mil e quinze. • • •

Ge<91j''~

IÚA'l--
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CERTIDÃO
- • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-· - • - • - ··Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia catorze de Maio findo, consta a seguinte deliberação:- - • • - - • • • • • • • -

- - - (07) PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO DE 2015/2016
- APROVAÇÃO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES
ANO LECTIVO DE 2015/2016
1

Preâmbulo
O sucesso escolar depende, entre outros, da influência de diversos fatores que se cruzam num
contexto de um território e das dinâmicas que sobre o mesmo se criam e desenvolvem. Perante um
cenário demográfico, gerador de assimetrias, do envelhecimento acentuado da população
residente e a desertificação de áreas mais interiores, a mobilidade potenciada pelos transportes
escolares, assume-se também como um elemento que garante a coesão social e territorial, como
um meio de promoção da igualdade de oportunidades no acesso à educação a que importa atender
e valorizar.
A oferta educativa do território do concelho de Viana do Castelo apoiada numa rede, estruturada
no final do seculo XX, tende a refletir os efeitos das dinâmicas socioeconómicas e demográficas
entretanto verificadas e, naturalmente, os constrangimentos e as condicionantes delas decorrentes.
Por outro lado a "imagem de escola': construída e percecionada, associada a uma busca crescente
de informação por parte de alunos e famílias, tende a requerer um leque mais alargado de opções
em relação ao percurso dos seus educandos, processo reforçado, pela crescente concentração das
atividades geradoras de emprego e, por consequência, geradora de fluxos diários estruturados de
muitos encarregados de educação e alunos.
A quebra acentuada da natalidade, aliada à repercussão dos fenómenos migratórios, à
deslocalização de população intra-território, permite-nos prospetivar, com alguma segurança,
cenários evolutivos da rede escolar, de médio longo prazo. Tais cenários remetem-nos para
decréscimo geral significativo da população escolar e que, no ensino secundário, se situa acima de
23%, até ao período de 2029 /2030.
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Neste contexto a procura/frequência do ensino secundário, como percurso intermédio no acesso
ao ensino superior, assume um papel cada vez mais relevante, porque mais refletido pelos diversos
atores do processo educativo e, por isso, mais consciencializado, a que o município presta a devida
atenção.
O Plano de Transportes Escolares para 2015/2016 procura atender: às especificidades do
território, à demografia escolar, à rede educativa existente e respectiva oferta, à rede de
transportes/mobilidade existente e, sobretudo, à necessidade de potenciar mecanismos de
promoção de igualdade, no acesso ao ensino, para todos os munícipes. Atende ao cumprimento das
condições de segurança relativas ao transporte de crianças/alunos, previstos na legislação em
vigor, tem subjacentes princípios de racionalidade e eficiência, procurando potenciar soluções
racionais, economicamente ajustadas à realidade. Procura, ainda, potenciar mecanismos de coesão
social e de igualdade de oportunidades, proporcionando aos munícipes as melhores condições no
acesso á educação e qualificação.
Por opção do executivo municipal, face à situação de crise que tem afectado muitas famílias, o P.T.E.
garante o acesso pleno aos transportes escolares para os alunos do ensino secundário cujos
agregados familiares revelem maior dificuldade em suportar os 50% dos encargos ainda cometidos
aos alunos, encargos que, na perspetiva deste município e no cumprimento estrito da escolaridade
obrigatória, definida pela Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto, deveriam estar a ser suportados
integralmente pelo MEC.

II

Introdução
A lei nº 75/2013 de 12 Setembro de 2013 comete aos Municípios competência para" assegurar,
organizar e gerir os transportes escolares". (art 33º, nº 1, ai) gg) Decorre daqui a responsabilidade
pela elaboração anual do Plano de Transportes Escolares, numa ação coordenada entre a Câmara
Municipal, os Agrupamentos de Escolas, as operadoras e diversas Juntas de Freguesia. Assim os
elementos relativo ao nº de alunos previstos, que servem de base à proposta, (alunos, circuitos etc),
são os fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas, elementos que influenciam naturalmente as
projecções do seu custo.
Definindo o Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro, o âmbito, o modo e forma da concretização do
Plano de Transportes Escolares, consagra como princípios fundamentais:
./ O direito ao transporte para todos os alunos do 1.2 , 2. 2 e 3.2 Ciclos do Ensino Básico e Ensino
Secundário que frequentam estabelecimentos públicos ou particulares e cooperativos, com
contrato de associação e paralelismo pedagógico, quando residam a mais de 3 ou 4 km dos
Estabelecimentos de Ensino sem ou com refeitório respetivamente.
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./ A gratuitidade para os alunos que integram a escolaridade obrigatória, escolaridade que,
decorrente da Lei 85/2009 de 27 de agosto, em 2014/2015_se estendeu até ao 12 2 ano do
ensino secundário {princípio que. por decisão do MEC não é cumprido. pelo que os alunos
que frequentam o ensino secundário continuarão a ter que comparticipar em 50%
transportes escolares).

A - Pressupostos considerados na elaboração do Plano de Transportes
A elaboração do Plano de Transportes 2015/2016, nos termos previsto no decreto-lei 299/84,
de 5 de Setembro, foi precedida pela realização de todos os procedimentos prévios à sua elaboração
no que contou com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas e operadoras e tem subjacente:
1. A utilização, definida por lei, da rede de transportes públicos existentes, quando adequados

aos horários de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino;
2. A utilização de estruturas de transportes de municípios confinantes em resultado,
sobretudo, da estruturação geográfica da oferta do ensino secundário no e de outros
concelhos;
3. A disponibilização, em todos os casos e em qualquer nível de Educação e Ensino, de
transportes para percursos superiores a 2,5 km. (opção do município de Viana do Castelo).
4. A disponibilização de transporte (Passe) a alunos do 1º CEB nas Freguesias de Darque,
(Cabedelo) e Castelo de Neiva, quando residentes a mais de 2,5 km do estabelecimento da
sua área de residência a frequentar;
5. A garantia de transporte, sob forma de circuito especial, para alunos com necessidades
educativas especiais, nos termos e competências sectoriais (previstos na Lei para a
Administ ração Central e Local);
6. O recurso à implementação de Circuitos Especiais para alunos das Escolas dos 2º e 3º Ciclos
e Secundário quando a oferta de transporte público existente se afigure de todo
desadequada aos horários de funcionamento das Escolas (horários previamente
concertados) ou não existam alternativas.
7. O recurso à implementação de circuitos especiais, para o transporte em autocarro dos
alunos das escolas do 1º Ciclo, encerradas de Amonde, S. Gil, Montaria, Vilar de Murteda,
Meixedo, Freixieiro de Soutelo, Vila Mou e Serreleis bem como o transporte, em veículos
das Juntas de Freguesia, nas freguesias de Carvoeiro, Outeiro, Stª Leocádia, Freixieiro de
Soutelo, Amonde e cuja residência do novo estabelecimento diste mais de 2,5 Km e ainda
crianças de Vila Mou e Freixieiro de Soutelo para o Jardim de Infância da Torre e Afife,
respetivamente.
8. A necessidade da articulação prévia na adequação dos horários/constituição de turmas à
oferta de transportes existentes ou propostos.
9. A necessidade de se implementarem soluções que fomentem a mobilidade sustentada,
através da utilização do transporte coletivo, fomentando a utilização de passe mensal com
viagens ilimitadas.

Nota: A evolução da rede de transportes públicos do concelho, sobretudo nas áreas de menor
dinamismo demográfico, poderá condicionar a concretização ora prevista.
B - Operacionalização · Circuitos Especiais
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1. Além do recurso ao transporte público, como elemento fundamental na sua estruturação e

face às dificuldades sentidas na satisfação das necessidades de alunos devido à inexistência
de transportes públicos ou ao desfasamento existente entre o horário de funcionamento
das escolas e os das carreiras de transportes públicos disponíveis, (cuja frequência vem
rareando) o PTE inclui propostas de execução de Circuitos Especiais para os percursos:
•

Montaria - Vilar de Murteda - Meixedo .,.. Centro Escolar de Lanheses - V?
Ciclo/Pré-Escolar:

•

Montaria - V. Murteda - Meixedo .,.. EB2,3/S de Lanheses (2 9 3º ciclo e
secundário ):

•

EBl de Igreja, Alvarães para alunos da antiga escola da Costeira, que distem mais
de 2,5 Km do Centro Escolar;

•

Vila Mou .,.. Centro Escolar de Lanheses

•

Aldeia Nova - S. Gil - Costa - Madorra - Rocha .,.. Centro Escolar de Perre

•

Samonde .,.. Centro Escolar de Santa Marta

•

Serreleis> Centro Escolar de Santa Marta

•

Outros Circuitos especiais se necessários.

2. Decorrente do reordenamento da rede escolar do 1º CEB e da necessidade de se garantir o
acesso à Educação Pré-Escolar, é prevista a possibilidade de o Município estabelecer com
as juntas de Freguesia/união de freguesias de Carvoeiro, Alvarães, Montaria, Meixedo,

Outeiro, Sta. Leocádia, Freixieiro de Soutelo, Amonde, Vilar de Murteda, Mujães e Vila
Mou, e outras que se venham a revelar necessárias, protocolos de transferência de
competências para o desenvolvimento de circuitos especiais locais quando necessários.
3. São previstos, ainda, cerca de 12 itinerários a efetuar por táxi ou viatura adaptada,

destinados

ao

transporte

de

alunos

com

necessidades

educativas

especiais,

impossibilitados de utilizar o transporte público e cujas competências pela sua execução
esteja cometida ao município.
4. Nos termos previstos na Lei 13/2006, de 17 abril, é garantida a presença de vigilantes nos
circuitos especiais de autocarro, exclusivos para alunos do 1º e 2º Ciclos, sendo que tal não
é obrigatório sempre que a execução do transporte seja feita em carreira pública ou em
viaturas de <9 lugares ou os alunos sejam> de 14 anos.

C - Plano Encargos
A presente proposta está feita com base nos elementos fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas,
nas tabelas de preço praticadas pelas operadoras (IMTT), e encargos tidos em anos anteriores com
circuitos obrigatórios executados por Juntas de Freguesia:
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1. O número de alunos estimado para transportar no ano letivo de 2015/2016, com base nos
elementos fornecidos pelos estabelecimentos é de 2.941, distribuídos pelos seguintes
níveis de ensino:
•

12 Ciclo - 167 alunos

•

22 Ciclo - 642 alunos

•

32 Ciclo - 1.200 alunos

•

Secundário - 890 alunos

•

Circuitos Especiais 22,32/S - 42 alunos

2. A previsão do custo global do plano é de €1.215,648,18, sendo da responsabilidade direta
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, €791.130,45 (65,%). O restante será suportado
pelas Autarquias, com alunos a frequentar estabelecimentos no concelho de Viana do
Castelo €30.589.97 (2,5%), pela comparticipação, em 50%, pelos alunos a frequentar o
ensino secundário (10º,11 ºe 12º) € 215.991,77 (17,5%) e em €177.936,00 (15%) pela
comparticipação da Administração Central.
D - Vigência do Plano

1. A concretização do Plano inicia-se com o início do ano letivo e cessa com o termo da
atividade letiva, definido pelos Agrupamentos de Escolas de acordo com calendário a fixar
pelo Ministério da Educação e Ciência.
2. Durante a sua execução e tendo em vista o controlo da utilização dos recursos e a avaliação
do serviço, será feita a sua monitorização em 2 momentos distintos, em articulação com os
agrupamentos de escolas e operadoras.
O Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro, que instituiu os Conselhos Municipais de Educação
transferiu para este novo órgão consultivo as matérias antes cometidas ao Conselho Consultivo de
Transportes Escolares, previsto no Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro. Assim o presente
documento deverá ser objeto de apreciação pelo Conselho Municipal de Educação.
(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e

em consequência e ao abrigo do disposto no art. 22° do Decreto-Lei n.0 197/99, de 8 de
Junho, conjugado com o artigo 6°, nº 1, alínea c) da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e artigo
12° do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, solicita à Assembleia Municipal a emissão
de autorização à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, relativo
ao Plano de Transportes Escolares 2015/16, cujos encargos previstos são os constantes do
quadro seguinte:-
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PERIODO LECTIVO
1° Período
2° Período
3° Período
TOTAL

ENCARGOS
390.100,00 €
444.462,71 €
381.085,47 €
1.215.648,18 €

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e
Cláudia Marinho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da

G · ·············
1

mesma reun1ao. - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -- - - • - • • • - • • • • - - -

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, vinte e nove de Junho do

ano dois mil e quinze. • • • • •

~;; . .;~ ~
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CERTIDÃO
• - • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - • - • • - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia vinte e oito de Maio findo, consta a seguinte deliberação:· - • • - • • - - - •

- - - (08) NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS - PROPOSTA DOS
SMSBVC:- Presente o ofício nº 2210/15, de 15 de Maio corrente dos SMSBVC, a remeter
para aprovação a deliberação do Conselho de Administração de 6 do mesmo mês de Maio
e que seguidamente se transcreve:- "Em cumprimento do disposto no artigo 77º nº 1 e nº 3 da
Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei 73/2013 de 3 de Setembro, o Conselho de Administração
deliberou, por unanimidade, propôr que a Assembleia Municipal de Viana do Castelo sob proposta
da Câmara Municipal se pronuncie para efeitos de nomeação, sobre a indicação da sociedade
ADÉRITO CARDOSO, SROC, UNIPESSOAL, LDA., como auditor externo responsável pela
certificação legal de contas dos Serviços Municipalizados. Mais se propõe que a citada certificação
legal de contas seja feita em termos autónomos relativamente ao Município de Viana do Castelo".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e remeter a mesma à
aprovação da Assembleia Municipal ao abrigo das disposições legais constantes da
referida proposta do conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de
Saneamento Básico. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. • - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - • - - - - - - - • - • • - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da

mesma reun1ao. • • • - - - - - - - - - - - - - • - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - - -- • - - • • - • • - • • - - - -

···............·.··.·. ·.

- - - Viana do Castelo e Depa7.:1.to de Administração Geral, vinte e nove de Junho do

ano dois mil e quinze. • • •••

(j]L<3ij

;·~1~ ~

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904 -877 Viana do Caslelo • Uf. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm-viana -caslelo.pl • cmviana@cm-viana-caslelo.pt • NIF 506 037 258

(DOCUMENTO Nº 19)

CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:·······
• • ·Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia doze de Junho corrente, consta a seguinte deliberação:· • • • • • • • • • • • •

- - - (16) REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS NO
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:-

"REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TURISTICOS NO MUNICIPIO
DE VIANA DO CASTELO

Capítulo 1
Disposições gerais
Artigo 1.2
Lei habilitante
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 24V~ da Constituição da
República Portuguesa, do disposto na alínea a) do n.2 6 do artigo 64.2 e da alínea a) do n.2 2 do artigo
53 .2 da Lei n.2 169/99, de 18 de setembro, na redação atualizada pela Lei n.2 75/2013, de 12 de
setembro, bem como do disposto no Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 72/2013, de 3
de setembro, na sua atual redação em vigor e ainda pelo Decreto-Lei n.2 108/2009 de 15 de maio, cujo
objeto é o Regime Jurídico de Animação Turística.

Artigo 2.2
Âmbito e objeto
1. O presente Regulamento visa disciplinar a atribuição e exploração de circuitos turísticos e a respetiva
circulação no município de Viana do Castelo.
2. Sem prejuízo de outros meios de transporte que possam vir a ser utilizados, os veículos a utilizar
poderão assumir alguma das seguintes tipologias:
a) Autocarros turísticos;
b) Comboios turísticos;

Capítulo li
Procedimento
Artigo 3.2
licença
1. A exploração de circuitos turísticos no concelho de Viana do Castelo está sujeita a licenciamento
municipal, nos termos e condições estabelecidos no presente Regulamento.
~
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2. A concessão das licenças de exploração de circuitos turísticos faz-se mediante recurso a procedimento
concursal que permita a apresentação de propostas por vários interessados.

3. Os titulares das licenças devem, igualmente, observar os restantes requisitos legais para o exercício
desta atividade, nomeadamente no âmbito de legislação rodoviária ou do Regime Jurídico da
Animação Turística.
4. Da licença deverá constar a relação dos veículos afetos à exploração do(s) circuito(s) turístico(s).
5. A emissão ou renovação da licença para a exploração de circuitos turísticos está sujeita ao pagamento
de taxas previstas no Regulamento e tabela de Taxas e Licenças Municipais e/ou no procedimento
concursal para a sua atribuição.
6. O não pagamento das taxas devidas constitui fundamento de denúncia do direito de exploração.

Artigo 4.º
Procedimento para atribuição de licença
1. As licenças serão atribuídas após concurso público a levar a cabo pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo, nos termos do Código dos Contratos Públicos.

2. Na deliberação do executivo camarário que aprovar a abertura do concurso, será, também, definido
o circuito a licenciar, bem como a tipologia do veículo a utilizar.

3. A candidatura ao concurso público para atribuição de licença terá que ser sempre instruída com os
seguintes elementos:
a) Fotocópia do Cartão do Cidadão ou do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte, se o
candidato for pessoa singular;
b) Certidão do registo comercial atualizada, se o candidato for pessoa coletiva;
c) Documento comprovativo de o candidato se encontrar em situação regularizada relativamente a
dívidas por impostos ao Estado e por contribuições para a Segurança Social, ou documento de
autorização de consulta de situação tributária e contributiva;
d) Termo de responsabilidade, emitido pelo requerente da licença, atestando a aptidão dos
condutores para a condução dos veículos em causa;
e) Documento comprovativo do seguro de responsabilidade civil, quanto a ocupantes e a terceiros;
f) Documento comprovativo de que o candidato se encontra licenciado, pelo Instituo da Mobilidade
e dos Transportes, para o exercício da atividade de transportador público rodoviário de
passageiros, para os casos em que o candidato pretender a utilização de veículos com lotação
superior a nove (9) lugares.
4. Após a adjudicação, o concessionário fica obrigado a dar in ício da actividade no prazo de 60 d ias.
Contudo, mediante acordo entre as partes, poderá determinar-se outro julgado conveniente (ano
civil, período estiva l, etc).

5. Em caso de incumprimento dos prazos estipulados no número anterior, a adjudicação ficará sem
efeito.

6. A concessão é intransmissível, por ato entre vivos, total ou parcialmente, sem prévia autorização da
Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Artigo s.2
Alvará
1. A licença de exploração é titulada pelo respetivo alvará, emitido pelo prazo de cinco (5) anos.
2. A renovação do alvará deve ser requerida pelo titular da licença de exploração até 30 dias antes do
termo da sua validade, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo.
3. ~ condição essencial da renovação da licença a realização de prévia vistoria ao(s) veículo(s) afetos à
exploração do( s) circuito(s) turístico(s).
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4. A licença de exploração caduca:
a) Findo o prazo da sua validade;
b) Sempre que o alvará não seja renovado, em virtude de não ter sido requerida a vistoria do(s)
veículo(s) afetos à exploração do(s) circuito(s) turístico(s).

Artigo 6.2
Vistoria
A concessão da licença ou renovação depende de prévia vistoria aos respetivos veículos de transporte.

Capítulo Ili
Condições de circulação
Artigo 7 .2
Circuitos e paragens
1. Compete à Câmara Municipal determinar o(s) circuito(s), bem como os locais de paragem para
tomada e largada de passageiros.
2. Os locais de paragem serão devidamente sinalizados nos termos do Regulamento de Sinalização do
Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar nº. 22-A/98 de 1 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Regulamentares nº. 41/2002 de 20 de Agosto, nº. 13/2003 de 26 de
Junho, nº. 2/2011 de 3 de Março e ainda pelo Decreto-Lei nº. 39/2010 de 26 de Abril.
3. As paragens deverão ser alvo de personalização pelo concessionário, mediante aprovação prévia da
Câmara Municipal de Viana do Castelo.
4. O acesso de passageiros aos veículos só poderá ser efectuado nos locais de paragem autorizados nos
termos do número anterior.
5. É proibido o estacionamento dos veículos na via pública, exceto nos locais devidamente sinalizados
para o efeito.
6. A Câmara Municipal de Viana do Castelo poderá introduzir alterações ao circuito em caso de interesse
público ou a pedido do concessionário para realização de eventos ocasionais.
7. A alteração de circuito a pedido do concessionário para a realização de eventos ocasionais estará
condicionada ao disposto no número anterior e ao cumprimento das seguintes condições:
a) A mudança de circuito carece de requerimento do titular do alvará;
b) O requerimento referido na alínea anterior deverá dar entrada na Câmara Municipal com a
antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data pretendida para a realização do
evento, sob pena de indeferimento liminar, e deverá ser acompanhado dos seguintes elementos:
i. Data e hora do evento ocasional;
ii. Duração previsível do evento;
iii. Documentos de identificação do requerente, bem como a indicação do alvará a que se refere
o artigo Sº;
iv. Circuito, em base cartográfica, a realizar no âmbito do evento ocasional.
c) A mudança de circuito que vier a ser aprovada nos termos dos números anteriores tem carácter
excepcional e tem validade, apenas, pelo período de tempo que durar o evento ocasional.

Artigo 8.2
Condicionantes à circulação
1. A circulação processa-se de acordo com o traçado constante do procedimento concursal e de acordo
com o número anterior.
2. A circulação estará condicionada ao cumprimento das seguintes condições:
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a) Não prejudicar as condições de circulação e normal fluidez do restante tráfego, no estrito
cumprimento do Código da Estrada;

Artigo 9.2
Veículos
As características dos veículos a utilizar serão definidas no procedimento concursal pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo.

Capítulo IV
Disposições específicas
Artigo 10.2
Deveres dos titulares do alvará
1. Constituem deveres dos titulares dos alvarás cumprir e fazer cumprir pelos seus colaboradores as
determinações do presente Regulamento e demais disposições legais aplicáveis.
2. O titular do alvará comunicará mensalmente, por via electrónica, à Câmara Municipal de Viana do
Castelo, a identificação dos condutores afetos à prestação de serviços do mês seguinte.
3. O titular do alvará fornecerá, mensalmente, dados relativos ao número de passageiros transportados
do mês anterior.
4. O titular do alvará deverá manter os veículos limpos e isentos de sujidade.

Artigo 11.2
Deveres dos condutores
Constituem deveres dos condutores:
a) Conduzir os veículos de forma diligente e no estrito cumprimento do Código da Estrada;
b) Usar de delicadeza, civismo e correção para com o público;
c) Apresentarem-se munidos com o respetivo cartão de identificação para o ano em causa, de acordo
com as condições definidas no artigo seguinte;

Artigo 12.2
Cartão de identificação
O cartão de identificação deverá conter a identificação do titular do alvará, o ano em causa, o nome do
condutor e espaço para aposição de fotografia t ipo passe.

Artigo 13.2
Tabela de preços
1. A tabela de preços inicial, bem como alterações subsequentes, carecem de comunicação prévia à
Câmara municipal de Viana do Castelo.
2. A tabela de preços, devidamente autenticada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, deverá ser
afixada no veículo, em local visível.

Artigo 14.2
Bilhética
1. Os títulos de transporte devem obedecer às normas legais em vigor.
2. A emissão dos títulos de transporte é da responsabilidade do titular do alvará.
3. Sem prejuízo do número 1 do presente artigo, os títulos de transporte devem ser numerados
sequencialmente e conter a identificação do titular do alvará, número do alvará, número de
contribuinte, identificação do circuito e respectivo preço.
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Artigo 15.º
Horário de funcionamento
1. O horário de funcionamento abrangerá o período mínimo das 10.00 horas às 18.00 horas, todos os
dias de semana de Outubro a Março (inclusive) e das 10.00 horas às 00.00 de Abril a Setembro
(inclusive).
2. A atribuição do horário de funcionamento será efetuada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.
3. O alargamento do horário previsto no n.º 1 será concedido apenas nos casos em que exista interesse
público.

Capítulo V
Fiscalização e sanções
Artigo 16.º
Fiscalização
Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, a fiscalização do cumprimento do
disposto no presente Regulamento compete à Câmara Municipal de Viana do Castelo e às autoridades
policiais.

Artigo 17.º
Contra-ordenações
1. De acordo com o estipulado no presente Regulamento, constituem contra-ordenações:
a) A circulação de veículo sem prévio licenciamento municipal;
b) A falta de registo dos condutores;
c) O excesso de lotação dos veículos;
d) A condução do veículo em violação às condições previstas no artigo 8.º do presente Regulamento;
e) A falta de cartão de ident ificação dos condutores;
f) A falta de tabela de preços afixada em local visível;
g) A falta de autenticação da tabela de preços por parte da Câmara Municipal;
h) A paragem dos veículos fora dos locais previstos para o efeito nos termos do presente
Regulamento, nos documentos que constituem o procedimento concursal, ou devidamente
autorizados pela Câmara Municipal de Viana do Castelo;
i) A tomada e/ou largada de passageiros fora dos locais previstos para o efeito;
j) A falta de higiene dos veículos;
k) A falta de delicadeza, civismo e correção para com o público.
2. O produto das coimas aplicadas pelo município constitui receita própria do mesmo.
3. As infrações ao disposto no presente artigo são da responsabilidade do titular do alvará.
4. Compete ao Vereador da área funcional determinar a instauração dos processos de contra-ordenação
bem como aplicar as respetivas coimas.

Capítulo VI
Disposições finais
Artigo 18.º
Legislação subsidiária
A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Regulamento aplica-se subsidiariamente o
Código da Estrada e legislação complementar, bem como o Regime Jurídico da Animação Turística.
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Artigo 19.º
Interpretação e casos omissos
As lacunas e dúvidas interpretativas suscitadas na aplicação do presente Regulamento serão
preenchidas e/ou resolvidas, pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Artigo 20.º
Taxas
As taxas de concessão e exploração de circuitos turísticos na cidade de Viana do Castelo, previstas no
presente Regulamento estão consagradas no Regulamento de Taxas Municipais.

Artigo 21.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 15 (quinze) dias após a data da sua publicação através de edital
nos lugares de estilo, nos termos legais.
(a) Luís Nobre.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e ao abrigo

do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 25° conjugado com a alínea k) do número
1 do artigo 33°, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação
da Assembleia Municipal o Regulamento para Atribuição de Circuitos Turísticos no
município de Viana do Castelo. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo.- - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - • - - • - • - - - • - - • - - - - • - - - - - - - - - - - - • • - • • - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reun1ao. - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - •• - • - - - - - - - - • • • - -

-r ---:- ·e;----------------------------------

• - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, vinte e nove de Junho do

ano dois mil e quinze. - - -

\Jº~ , Uv~r-
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(DOCUMENTO Nº 20)

CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:· ·· ····
• • • Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e cinco de Junho corrente, consta a seguinte deliberação:-

- - - (05) REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CARSURF - CENTRO DE
ALTO RENDIMENTO DO SURF:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:-

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CAR SURF
DO CABEDELO /DARQUE - VIANA DO CASTELO

Introdução
O Instituto Português do Desporto e Juventude e o Município de Viana do Castelo assinaram
em 2009 um protocolo de colaboração para a construção do Centro de Alto Rendimento de
Surf de Viana do Castelo.
O governo definiu como missão dos CAR "atender prioritariamente às necessidades das
federações desportivas, e visa prosseguir os seguintes objetivos: possibilitar estágios, potenciar
talentos desportivos; integrar a investigação científica ao nível da performance desportiva;
avaliar, controlar e otimizar o treino; aprofundar o desenvolvimento técnico; monitorizar
resultad~s

e detetar e selecionar talentos desportivos".

O Modelo de Gestão e Financiamento dos CAR sufragado em Conselho Nacional de Desporto,
aceite pela gestão do Programa Operacional Temático de Valorização do Território- POVT- que
cofinanciou o projeto e, aprovado em reunião do conselho de fundadores da Fundação do
Desporto.
O presente regulamento estabelece as condições de utilização e funcionamento do Centro de
Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo, propriedade do muni.cípio de Viana do Castelo.
Para este efeito, o presente regulamento tem como legislação habilitante o disposto no
Decreto-lei nº 272/2009, de 01 de Outubro; Portaria nº 325/2010, de 16 de Junho; artigo 241º
da Constituição da República Portuguesa e de acordo com o disposto na alínea g) do artigo 25º
e alínea k) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
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CAPÍTULO 1
Artigo 12
(Objeto e Âmbito de Aplicação)
O presente regulamento estabelece as condições de utilização e funcionamento do Centro de Alto
Rendimento de Surf de Viana do Castelo, propriedade do Município de Viana do Castelo.
Artigo 22
(Localização e Designação)
O CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF DE VIANA DO CASTELO - adiante designado por CAR Surf,
tem a seguinte localização e endereço postal :
CAR Surf Viana do Castelo
Cabedelo, Darque, Viana do Castelo
Artigo 32
{Propriedade e Gestão do Equipamento)
1.

O CAR Surf do Cabedelo é propriedade do município de Viana do Castelo, sendo a sua gestão
exercida pela Comissão de Gestão Local, adiante designada por CGL, conforme acordo de parceria,
estabelecido em 18 de janeiro de 2015 e em vigor.

2.

Só é permitida a utilização das instalações com a presença de um técnico devidamente credenciado
para o efeito.

CAPITULO li
Comissão de Gestão Local

1.

Artigo 42
(Constituição)
Conforme o estipulado no acordo de parceria celebrado e em vigor para o CAR surf de Viana do
Castelo, a Comissão de Gestão Local é constituída por um representante de cada uma das seguintes
entidades:
•

MUNICÍPIO D~ VIANA DO CASTELO, INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE,
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE SURF, ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO E LAZER DO INSTITUTO
POLITÉCN ICO DE VIANA DO CASTELO, SURF CLUBE DE VIANA.

2.

O município de Viana do Castelo é representado pelo Presidente, o qual poderá delegar a sua
representação num Vereador ou num quadro da autarquia de acordo com o modelo de gestão dos
centros de alto rendimento.
Artigo 52
(Competências)

À CGL compete:
1. À Comissão de Gestão Local, compete:
a)

Gerir e coordenar o funcionamento do CAR;

b)

Promover e divulgar o CAR em articulação com a Comissão Executiva de Gestão dos CAR no
âmbito da Fundação do Desporto;
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c)

Avaliar e implementar as melhores práticas com vista à rentabilização das infraestruturas;

d) Celebrar protocolos com empresas, escolas básicas, secundárias ou profissionais e com
instituições de ensino superior ou outras instituições consideradas relevantes;
e)

Elaborar o plano anual de atividades e a proposta de orçamento;

f)

Implementar um sistema de controlo financeiro (contabilidade de custos);

g)

Gerir o pessoal ao serviço do CAR.
Artigo 62
(Local e Periodicidade das Reuniões)

A C.G.L. reúne nas instalações do CAR Surf, de acordo com a periodicidade estabelecida no acordo de
parceria em vigor.

CAPÍTULO Ili
Artigo 72
(Interdições)
Não é permitido nas instalações do CAR do Cabedelo Viana do Castelo:
a) fumar dentro de todo o espaço do CAR Surf;
b) consumir e vender bebidas alcoólicas;
c)

a entrada e permanência de animais no interior das instalações, salvo em casos em que a sua
presença seja indispensável e justificável, nomeadamente no caso de cães guia para
acompanhamento de invisuais;

d) O acesso às instalações a pessoas que se encontrem em estado de embriaguez ou sob o efeito de
estupefacientes.
Artigo 82
(Horário de Funcionamento)
O horário de funcionamento é definido pela CGL, e afixado na receção do CAR Surf.
Artigo 92
(Identificação dos Funcionários do CARSURF)
Os funcionários do CARSURF deverão andar devidamente identificados, com a utilização do respetivo
crachá de identificação.
Artigo 102
(Tabela de Preços)
Pela utilização das instalações do e serviços prestados no CAR surf são devidas as taxas fixadas na
tabela de preços, aprovada anualmente pelo município (sob proposta do CGL), tabela que se constitui
como Anexo 1 ao presente regulamento e que será afixada na receção.

CAPITULO IV

Das Instalações
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Artigo 112
(Composição das Instalações)
O CAR Surf do Cabedelo Viana do Castelo é constituído pelas seguintes instalações:

1.

a) Área administrativa;
b) Área técn ico desportiva;
c)

Área residencial;

d) Área social.
2.

A área administrativa é constituída pela receção, 3 gabinetes e sala de reuniões.

3.

A área técnico-desportiva é constituída por sala polivalente, vestiários, sauna, sala de massagens,
gabinete de apoio médico.

4.

A área residencial dispõe de seis quartos para 4 pessoas e 1 quarto para 6 pessoas, servidas por
instalações de apoio coletivo, vestiários balneários.

5.

A área social é composta por espaço de refeição e bar
Artigo 122
(Acesso às Instalações)
Qualquer entidade ou atleta que deseje utilizar as instalações do CARSURF, deve proceder sua prévia

1.

reserva/marcação nas condições definidas neste regulamento e dirigir-se à receção do mesmo,
identificar-se e dar conhecimento da utilização agendada.
2.

Só é permitido o acesso às instalações a pessoas ou entidades nas condições definidas no presente
Regulamento de Funcionamento.

3.

O acesso a pessoas ou entidades para utilizações não previstas neste Regulamento, só é permit ido
com autorização prévia da CGL.

4.

Cabe á CGL, em conjunto com as entidades promotoras de eventos, a definição prévia de regras
específicas de acesso aos mesmos.

Artigo 132
Eventual concessão/exploração de áreas/espaços do CAR Surf do Cabedelo, Viana do Castelo serão
atribuídas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, sob proposta da CGL.

CAPÍTULO V
Admissão e Condições de Utilização do CAR de Viana do Castelo
Artigo 142
(Direito de Admissão)
A utilização das instalações é permitida:
a)

As pessoas ou entidades federadas, em estágio no CAR;

b) Acompanhantes, técnicos ou diretores das equipas em estágio;
c)

Pessoas singulares ou coletivas, não previstas nas alíneas anteriores e, previamente autorizadas de
acordo com as normas internas estabelecidas.
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Artigo 152
(Reserva e Prioridade na Utilização das Instalações)
1.

A reserva das instalações, deve ser feita com uma antecedência de 8 dias, por telefone ou correio
eletrónico.

2.

A reserva só é valida após confirmação por parte do CAR surf (diretor executivo) e o pagamento da
taxa devida pela reserva, conforme tabela de taxas (ANEXO 1).

3.

No caso de haver mais de um pedido de utilização para o mesmo período, exceto reservas já
confirmada a ordem de preferência da reserva será feita com base nos seguintes critérios de
ordenação:
a) Atividades de treino da FPS /equipas nacionais;
b) Outras Federações Desportivas Internacionais de Surf indicadas pela FPS;
c)

Atividades desportivas promovidas pelo município de Viana do Castelo

d) SCV ou outras associações do concelho reconhecidas pelo município e pela Federação

4.

e)

ESDLM/l.P.V.C

f)

Atletas ou Equipas estrangeiras de surf;

g)

Outras entidades ou pessoas não enquadradas não enquadradas nas alíneas anteriores.

Dentro de cada uma das alíneas anteriores a prioridade é atribuída com base na data de entrada do
pedido.

Artigo 162
(Termo de Responsabilidade)
A utilização das instalações por qualquer pessoa ou entidade não federada est á sujeita à assinatura de
um termo de responsabilidade nos termos da legislação aplicável.
Artigo 172
(Protocolos)
A CGL poderá celebrar protocolos de colaboração com outras entidades (clubes ou marcas) cuja
atividade se enquadre nos objectivos gerais do CAR Surf e contribuam para a sua melhor gestão.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Artigo 182
(Responsabilidade em Caso de Perda ou Extravio)
A CGL não se responsabiliza pela perda ou extravio de bens, por parte dos utentes, não ficando
obrigada a qualquer indemnização ou reembolso dos mesmos.
Artigo 192
(Danos ou Prejuízos nas Instalações)
1.

Qualquer dano ou prejuízo causado nas instalações, implica sempre a reposição das mesmas no seu
estado inicial, sendo tal, da responsabilidade dos utilizadores.

2.

A reparação dos danos ou prejuízos será feita sob a supervisão do município.
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1.

Artigo 202
(Fiscalização)
O cumprimento do presente regulamento cabe aos técnicos e funcionários do CAR de Viana do
Castelo, assim como aos diretores e coordenadores das federações ou equipas de trabalho.

2.

Qualquer infração deve ser de imediato transmitida ao técnico municipal responsável pelo CAR e
posteriormente à CGL

Artigo 212
(Controlo de Acesso)
O controlo de acesso à área desportiva, sauna, ginásio e sala de formação, é feito na receção.
Artigo 222
(Respeito pelas Normas)

1. Para segurança de todos os praticantes, recomenda·se o respeito integral pelas normas de segurança
e obediência às determinações específicas dadas pelos funcionários das instalações.
2. Qualquer infração a este regulamento poderá levar à expulsão imediata, sem qualquer direito de
reembolso do(s) prevaricador(es), sem prejuízo da responsabilidade que lhe possa vir a ser imputada.
3. A expulsão do CARSURF implica a impossibilidade da futura utilização de todos os Centros da rede
nacional de CARSURF.
Artigo 232
(Omissões)
Nos casos omissos neste Regulamento de Funcionamento, aplica·se a Legislação Geral em vigor.

Anexo 1
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VIANA DO CASTELO
TABELA DE PREÇOS
Alojamento*
Entidades com f ins lucrativos (por pessoa)
Até 4 pessoas
5 a 16 pessoas
17 a 30 pessoas
Entidades sem fins lucrativos (por pessoa)
Até 4 pessoas
5 a 16 pessoas
17 a 30 pessoas

Preço por pessoa
17,00 €
16,00 €
15,00 €
Preço por pessoa
12,00 €
11,00 €
10,00 €

Entidades que detenham Protocolo com CAR (Acordo de Parceria são objeto de redução ou isenção de preços de acordo
com o estipulado no protocolo celebrado)

Aluguer de Espaços/Equipamentos
Sala Formação*
Sauna
Utilização de cafetaria para Catering••
Polidesportivo com balneários (por grupo de 10)
Balneários (por grupo de 10)

30 minutos
Dia
Hora
Hora

20,00 €
2,50€
50,00 €
10,00€
7,50€

• Período de 3 horas
• • A empresa tem de estar licenciada e habilitada para o serviço

A Vereadora Ilda Figueiredo propôs a alteração do Regulamento na parte respeitante á
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composição da Comissão de Gestão Local com a inclusão da Junta de Freguesia de
Darque e da Comissão de Moradores do Cabedelo por considerar que são duas
entidades que tendo responsabilidades e competências na respectiva área geográfica e
deveriam ter acento naquele órgão. O Vice Presidente esclareceu que a composição da
Comissão de Gestão Local está definida no Regulamento do POVT, pelo que não é
possível altera-la, acrescentando ou suprimindo qualquer dos seus membros. A Câmara
Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao abrigo do
disposto na alínea k) do número 1 do artigo 33° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
remeter para aprovação da Assembleia Municipal a referida proposta. Esta deliberação
foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco,
Helena Marques e Ilda Figueiredo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - • • - - - •••••• - •••• • • • - • • • • • • • • • • • • • • - •
• • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reun1ao. - - • - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -· • - - • - • - - • • - - - • -

r ......................... -.-..............

• • • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, vinte e nove de Junho do
ano dois mil e quinze. •••

lJW15~/~~
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(DOCUMENTO Nº 21)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:·······
• • ·Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e cinco de Junho corrente, consta a seguinte deliberação:·

(06) MERCADO MUNICIPAL - ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS:- Pela Vereadora Ana
Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA· MERCADO MUNICIPAL: ALTERAÇÃO NA TABELA DE TAXAS - Em
julho de 2014, a Câmara Municipal aprovou uma redução das taxas do Mercado Municipal em 50%
do seu valor.

A semelhança do que sucedeu relativamente à Feira Semanal, e após auscultação dos

vendedores, propõe-se um aumento gradual das taxas devidas pela venda no Mercado Municipal
nos seguintes termos:- Pagamento de 7 5% do seu valor até 31-12-2015; - Pagamento da totalidade
do seu valor a partir de 01-01-2016. Assim, propõe-se a seguinte alteração ao Regulamento de

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais:

SECÇÃO VI
MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE
Artigo 68.º

Taxas relativas aos Mercados e Feiras

(.. .)
12 - De agosto a deze111bro de 2015, ti red11çào, excecio11al, de 25% do valorfi11al das taxas de venda a retalho e ve11da por grosso
constantes dos ite11s estabelecidos no Capítlllo VI - Mercados, Feiras, Ve11da AnJ/J11lante, Qlladro X I, ponto 1, alínea a),
b), e) e d), ponto 2.1, alí11eas a) e b), ponto 2.2, alínea c), ponto 3 eQ11adro Xll, Po11to A - 1) e 2), da Tabela de Taxas
e Licenças Mll11icipais.
E que se traduz no quadro a seguir indicado da:

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS
Capítulo

Descrição

Quadro

Valor
taxa

Mercados, Feiras e Venda Ambulante

VI
( ...)

XI

Venda a retalho
1 - Lojas - por metro quadrado e por mês:
a) Cafés, restaurantes, bares e semelhantes
b) Lojas de prestação de serviço público
e) Outras lojas interiores
d) Outras lojas exteriores
2 - Área do Terrado:

8,51€
4,16€
4,95€
4,39€
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2.1. No mercado municipal (terças e sextas feiras):
a) Por metro c.1uadrado e por dia
b) Por metro quadrado e por mês
2.2. No recinto ela feira:
( ... )
e) Bancas e mesas
- 1• classe - taxa mensal
- taxa diária
- 2ª classe - taxa mensal
- taxa diária
- 3.' classe - taxa mensal
- taxa diária
3 - Instalações especiais

a) Por metro quadrado e por dia
b) Por metro quadrado e por mês

0,70€
4,35€

13,23€
1,21€
10,73€
0,86€
6,71€
0,71€
0,58€
4,32€

(...)

XII

Venda por grosso
A - No recinto do Mercado

lote º"processo se111elha11te - sobre o valor da venda diária
2) Por º"'ro processo de vmda - por 111ehv q"adrado epor dia
1)

E111

7,02€
1,08€

1. Redução de 25% sohre o valor das taxas co11stantes do q11adro atrás indicado;
2. A presente redução teJJJ vigência até 31-12-2015."

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea k) do número 1 do artigo 33° da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal a referida proposta de
alteração do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da Câmara
e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques
Franco, Helena Marques e o voto contra da Vereadora Ilda Figueiredo que declarou votar
contra pois considera que se deveria manter o valor actual até ao fim do corrente ano, uma
vez que a situação económica do país não tem melhorado, mantendo-se os pressupostos
que determinaram a redução das taxas em 50%, fazendo-se no fim do ano uma reavaliação
da situação em função da evolução da economia nacional.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • Está conforme o original. - • • • - • • · • • • - • • • • • • - - • - - • • • - • • • • • • • • - - - - - - - - - - • - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da

mesma reun1ao. - - - - • - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - •• • - • • • • - • • - • • • • •

r -------.. -----------------------------.----

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, vinte e nove de Junho do
ano dois mil e quinze. • - -

v:.;>1~~
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{DOCUMENTO Nº 22)
CDU - Coligação Democrática Unitária

PCP-PEV

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SESSÃO ORDINÁRIA

29/Junho/2015

SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E RESTANTE MESA
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREAÇÃO
SENHORES DEPUTADOS MUNICIPAIS

MERCADO MUNICIPAL - ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE
TAXAS MUNICIPAIS

No que diz respeito a este ponto da ordem de trabalhos, consideramos que se deveria
manter o valor actual até ao fim do corrente ano, uma vez que a situação económica
do país não tem melhorado, mantendo-se os pressupostos que determinaram a
redução das taxas em 50%, fazendo-se no fim do ano uma reavaliação da situação em
função da evolução da economia nacional.
Assim, a CDU irá votar contra este ponto da ordem de trabalhos.

O Eleito da CDU,
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA CÂMARA DE VIANA DO CASTELO
29 DE JUNHO DE 2015
"Período antes da ordem do dia"
Assunto: Concurso Público para concessão do direito de superfície de um terreno sito no Cabedelo, Freguesia de
Darque, Concelho de Viana do Castelo
1. A Associação de Moradores do Cabedelo (AMC) foi constituída em 1995, e conta com 20 anos de
existência e associativismo, sendo os seus órgãos democraticamente eleitos e tem como fim principal a
defesa dos interesses dos moradores do Cabedelo. Queremos também realçar que a AMC, conforme
prevê o n.2 3 do capítulo dos Estatutos, é uma Associação com absoluta neutralidade políticopartidária. Adicionalmente e conforme o n.22 do mesmo capítulo dos estatutos, a AMC terá por
objetivo defender, preservar e fomentar a qualidade de vida e o meio ambiente do Cabedelo.
2.

Apesar de AMC ter sido recebida na passada sexta-feira pelo Sr. Vereador Luís Nobre, no seguimento de
carta enviada por e-mail dirigida ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo (CMVC),
queremos ainda assim lamentar o facto de a CMVC não ter envolvido a AMC num projeto com este

3.

impacto para a região do Cabedelo, apesar de o termos solicitado ainda pela anterior direção da AMC.
Para que não haja qualquer dúvida, a AMC nada tem a opor-se com o empreendedorismo, criação de
emprego, desenvolvimento económico sustentável. O desenvolvimento económico sustentável do
ponto de vista ambiental e financeiro é sem dúvida o futuro do nosso país e das futuras gerações.

4.

O espaço em causa é usado por muitos veraneantes para piqueniques e como área de lazer nos meses
de verão. Este espaço, já dos poucos que restam no Cabedelo, poderia ser requalificado, abatendo os
pinheiros que estão doentes, reflorestando o espaço, assim como os espaços próximos deste que tem
sido sujeito a abate ilegal sob a forma de crime ambiental. Criar mais condições para os piqueniques
(mesas e bancos) e uma área de lazer para as crianças. Esta é também uma das preocupações
manifestada por muitos dos moradores do Cabedelo.

5.

A AMC tem um conjunto de preocupações que se resumem essencialmente nas seguintes: i) questões
ambientais, ii) cumprimento legal em termos de ordenamento do território, e iii) viabilidade económica
do projeto e alguns aspetos sobre o caderno de encargos.

6.

No que respeita a questões ambientais a AMC não tem qualquer conhecimento, e nesse sentido, pediu
as entidades independentes e com conhecimento que se pronunciassem sobre este projeto. Abordamos
a Quercus - a Associação Ambienta lista de referência a nível nacional; a COREMA - Associação
Ambientalista de Caminha - Viana do Castelo, o ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas, entre outros. Anexamos para este efeito os pareceres da Quercus e da Corema.

7.

No que respeita ao ordenamento, o

PDM/PUC prevê porém zonas de empreendimento turístico

existentes e zonas de empreendimento turístico propostas, neste sentido e já que o PDM prevê estas
zonas e de facto o que está em causa é um empreendimento turístico, em que med ida esta construção
não viola o espírito vertido pelas entidades responsáveis no PDM/PUC, em particular o Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Mais uma vez
não se trata do tipo de construção mas sim da sua finalidade.
8.

Obviamente que o projecto vai ferir de forma permanente e irreversível a privacidade de vários
moradores próximos da eventual implantação do edifício. E caso o mesmo seja para avançar a CMVC
deverá fazer todos os seus esforços para acautelar em sede de projecto a melhor solução para os
moradores em causa.

9.

No que respeita as preocupações económicas, esta tem a ver com o facto de evitar que dentro de
alguns anos, a CMVC venha a herdar uma infraestrutura economicamente não viável e possa por essa
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via vir a degradar-se e o que parecia ser uma projeto catalisador para o Cabedelo e Viana do Castelo,
passa a ser mais um "mono" que a CMVC terá que solucionar. Esta preocupação fica mais latente
quando:
a. A CMVC não terá efetuado os estudos prévios no que respeita a estudos de viabilidade
económicos.
b.

Como é que a CMVC pode avaliar o impacto económico na região sem qualquer estudo que
demonstre: i) a necessidade e procura da oferta; ii) a viabilidade no enquadramento de turismo
da região; iii) criação de emprego direto e indireto; iv) investimento; v) capacidade financeira e
de financiamento do promotor; entre outros.

c.

Sendo a empresa vencedora uma empresa constituída em 30 de Dezembro de 2014, com capital
social de 50.000,00 euros, tendo sido realizado apenas 5.000,00 euros como é que a CMVC
assegura a robustez financeira e capacidade de financiamento para atribuir uma concessão de 5
milhões de euros de investimento. Caso estas garantias venham a ser prestadas em outra sede,
em particular em possível candidatura ao PT2020, deverá a CMVC em nossa opinião
salvaguardar esta preocupação em sede contratual.

10. Levanta-se a seguinte questão: com base na informação existente e disponível por parte da CMVC, se os
ilustres e idóneos decisores políticos conseguiriam

investir o

seu

próprio dinheiro neste

empreendimento?
11. Com o levantamento de alguma informação sobre os Hotéis de referência em Viana do Castelo,
verificamos que a taxa de ocupação será próximo dos 35% e apenas um o outro Hotel terão taxas na
casa dos 50%. Estes dados apenas confirmam a preocupação acima evidenciada. Adicionalmente com
um investimento considerável em custos fixos na área da restauração, o que como todos sabemos é um
sector muito difícil.
12. Pese embora os esforços que a CMVC já terá efectuado junto do proprietário da Luzia mar no sentido de
encontrar uma solução para a revitalização do espaço, que certamente nos envergonha. Vimos de forma
absoluta e transparente pedir a todos os partidos políticos que em conjunto tomem iniciativas no
sentido de resolver e encontrar uma solução viável para, o proprietário, a CMVC e os moradores do
Cabedelo.
13. A direção da AMC convocou uma Assembleia Geral dos moradores associados, que se realizou no dia 19
de Junho de 20115 para apresentar: i) diligências realizadas pela AMC sobre este assunto; ii) parecer da
Quercus; iii) parecer da Corema; iv) apresentação do projecto vencedor (documento entregue pelo
próprio promotor). Com base na informação independente apresentada, aos moradores decidiram
votar contra a construção do empreendimento em causa, com 70% dos votos. Saliento que houve 20%
dos moradores com se mostraram favoráveis ao empreendimento, como pode verificar a AMC não é do
"co ntra", apenas representa a maioria dos moradores associados.
14. Ficou também decidido avançar com todos os instrumentos disponíveis para dar seguimento às
deliberações da AG e a posição final da AMC sobre este empreendimento.
Por fim pedimos a Assembleia Municipal que delibere nos termos da Lei a possibilidade de colocar à discussão
este assunto na ordem do dia e que os representantes da mesma exerçam o voto para aferir se estão a favor ou
contra a construção deste empreendimento.

Atentamente I Saudações Vianenses,
Vitor Dinis
Presidente da Direção da Associação Moradores do Cabedelo
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Concessão de direito de superfície de terreno no Cabedelo
A área a concessionar é um terreno com cerca de 1,34 ha, propriedade do Município de Viana do
Castelo e tipificado como solo urbano pelo Plano Diretor Municipal (PDM) de 1991, classificação que
foi mantida na revisão de 2008. O Plano de Urbanização da Cidade (PUC) datado de 1999 e revisto
em 2008 (por força da revisão do PDM), também contempla a mesma classificação.
Sob o ponto de vista da geomorfologia costeira, a área constitui uma depressão que antecede a
duna primária a SO, limitada por uma crista de cota máxima aproximada de 12 m (nmm) e que dista
cerca de 400 m da linha de costa. A área poder-se-ia considerar-se espaço interdunar se estivesse
preservado o restante cordão e duna secundária, facto que não se verifica pela intensa urbanização
a que foi sujeita a partir de 1970. Paradoxalmente pode considerar-se que o terreno a concessionar
é dos últimos vestígios do cordão interdunar sobre o qual está instalado parte do núcleo
habitacional do Cabedelo.
Em relação à biodiversidade a área é colonizada essencialmente por Pinus pinaster e invasoras
(Acacia sp.), e possui pobre cobertura arbustiva e herbácea, tendo por referência as espécies que

costumam ocorrer neste tipo de ecossistema. A área é também usada para acesso irregular à duna
primária a partir de uma rede profusa de trilhos que surge após a transposição da cumeeira,
sujeitando-a a pisoteio indesejável e nefasto, isto apesar de existir uma rede bem organizada de
passadiços nas imediações. Considera-se que o uso oficialmente atribuído ao terreno em questão,
não contribui, de momento, para os esforços de conservação da duna primária e que têm permitido
a manutenção de uma cobertura importante, embora sensível, de arbustos como a camarinha
(Corema a/bum), a perpétua-das-areias (Helichrysum italicum) ou o goivinho-da-praia (Malcolmia
ramosíssima) e herbáceas como a erva-pinchoneira (Corynephorus canescens), a junça-das-areias
(Carex arenaria) ou o rabo-de-lebre (Lagurus ovatus).

Relativamente à concessão e licenciamento da operação urbanística, que se prevê ecossustentável
privilegiando a relação com a Natureza e a manutenção do coberto vegetal, a Quercus-ANCN

congratu la-se com a preocupação ambiental do município ao incluir no caderno de encargos um

capítulo relativo à certificação ambiental ao nível do Rótulo Ecológico Europeu (Eco-label).
Relativamente à proposta vencedora da concessão, consideramos positiva a eleição de soluções que
reduzem a impermeabilização, a utilização de materiais naturais pouco processados e a adoção do
sistema voluntário para a avaliação da construção sustentável (LiderA) . As principais preocupações
da Quercus-ANCN com a implementação da operação urbanística têm que ver com 1) o
posicionamento e/ou volumetria dos equipamentos no terreno e que poderão, pela proximidade à
duna primária, exercer impacto negativo com consequências imprevisíveis sobre aquele
ecossistema e 2) a ausência de uma estratégia clara para a implementação dos critérios previstos
para a obtenção do Eco-label, isto apesar do compromisso assumido na proposta vencedora em
cumprir integralmente os critérios obrigatórios e parte substancial dos critérios facultativos.
A Quercus-ANCN, abstendo-se de comentar a pertinência ou conteúdo estratégico do ato
administrativo de concessão de uso, assume que a cabal e correta implementação dos pressupostos
do Eco-label e liderA, bem como a adequação dos equipamentos ao terreno - posicionamento e
volumetria - em defesa da proteção e conservação da duna primária, poderão constituir um modelo
para as boas práticas construtivas em áreas com características urbanísticas semelhantes ao
Cabedelo-Viana do Castelo.
A Quercus-ANCN continuará atenta ao desenvolvimento do processo de licenciamento e está
disponível, na qualidade de agente para a proteção e conservação da Natureza, para colaborar com
todas as entidades no cumprimento desse desígnio.
Viana do Castelo, 13 de j unho de 2015
A Direção da Distrital da Quercus, Viana do Castelo - Associação Nacional de Conservação da
Natureza

dÕREMA
CONCESSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENO DO
DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL PARA A EDIFICAÇÃO E
EXPLORAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO,
CABEDELO - DARQUE - VIANA DO CASTELO

PARECER

O empreendimento turístico em causa, embora proposto para uma zona
classificada no Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo como solo urbano, situa-se
em zona <lunar (duna secundária), distando aproximadamente 270 m da linha de costa, e
em zona adjacente ao Sítio da Rede Natura do Litoral Norte (PTCONOO 17). A
implantação do projeto, pese embora ser apresentado como eco sustentável e com
impactes mínimos no meio natural, irá saldar-se pela ocupação de um terreno litoral,
com características <lunares, afetando um sistema particularmente sensível e sujeito a
fortes pressões dos agentes erosivos. Qualquer intervenção no solo, como a sua
compactação e a remoção de coberto vegetal, provocará sempre a desestabilização do
ecossistema natural. A instalação de equipamentos prevista para a crista da duna
secundária, beneficiando-os através da vista panorâmica sobre o mar, constituirá uma
forte intrusão visual na paisagem, tomando-a mais artificializada e massificada em
termos de construções.
Em contraciclo com as intervenções ultimamente realizadas, até no concelho
vizinho de Esposende, no sentido de desocupar a faixa litoral (demolição de habitações),
o projeto em questão promove a infraestruturação e a ocupação de uma zona que
deveria conservar, a todo custo, as suas características biofísicas. O recuo da linha de
costa constitui um fenómeno que atinge de forma generalizada e com uma amplitude
crescente o litoral português. Este facto deveria condicionar, por si só, todas as
intervenções nesta parte do território.

c1JREMA
A qualidade de vida dos moradores mais próximos poderá ser igualmente
afetada com um aumento da pressão humana e com a subtração de uma área natural que
deveria poder continuar a ser usufruída por todos.
Não passa de uma falácia atribui o rótulo de "Eco Sustentável" às construções
previstas quando na realidade a sua simples existência naquele local em particular põe
em causa os valores naturais aí presentes e contribui para massificar ainda mais o litoral.

Os signatários deste documento opõem-se, pelas razões apontadas, à
concretização do empreendimento turístico em análise.

Caminha, 16 de Junho de 2015

A Direção da Corema

Exmº Senhor
José Maria Cunha Costa
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

Viana do Castelo, 25 de Maio de 2015
Eu, Simão Luís Santos Moreira, portador do número de cartão de cidadão
13467540 e atual morador na Rua Nova de São Bento nº 123, Rés do Chão,
Viana do Castelo, venho por este meio participar na discussão pública
referente ao horário dos bares e proceder à queixa de ruído proveniente dos
mesmos na rua onde habito.
Desde o dia 1 de fevereiro que me encontro a residir na morada acima
referida, com a minha mulher e o nosso filho de 8 meses.
Decidimos vir morar para esta rua, pois parecia sossegada, ficava muito perto
da cresce do meu filho, tinha zonas verdes, a casa tinha sido remodelada
pelo programa de reabilitação urbanístico da Câmara Municipal e encontravase no centro histórico.
Mas a nossa romântica imagem acabou por ficar manchada rapidamente,
aquando da abertura de mais um bar (Freguez) que se encontra literalmente
encostado à nossa casa.
Nesta mesma rua existem mais outros dois bares um chamado "Komix" e
outro chamado "Xamã".
Estes 3 bares acabaram por nos tirar toda a paz e sossego que julgávamos
vir encontrar numa rua que nos parecia ser tão tranquila.
Vários foram os tristes episódios por nós assistidos, seja o caso do consumo
diário de drogas à porta da minha casa, que vão desde canabinoides até
drogas pesadas, sejam as cenas de violência constante com agressões
físicas e verbais praticadas na rua e dentro dos bares, seja este clima de
pavor em que vivemos com o medo de represálias.
Mas fundamentalmente o que me leva a escrever esta carta é o excesso de
barulho praticado pelos bares. Sem o mínimo de respeito, fazem de um bar
que está encostado ao quarto onde dorme o meu filho que nem um ano tem
uma discoteca com DJ's convidados, até pelo menos às 4 horas da manha.
Nesses dias avisam-nos e propõem-nos que saiamos de casa e que
passemos a noite noutro sitio, visto que para eles estes dias são muito
rentáveis e por isso vitais, como se a saúde da minha família não o fosse.
Isto quando não abrem o bar com a porta fechada transformando-o numa
festa privada que só acaba quando interrompida pela policia às 7 ou às 9e30
da manha.
À frente da porta da minha casa tenho mais dois outros bares, um chamado
Komix que dá concertos com música audível a mais de duas ruas paralelas
de distância. É de salientar que quando educada e calmamente peço que
reduzam o volume de um concerto que poem o interior da minha casa todo a
vibrar ou que tenham em conta os moradores da rua, tratam de me ignorar e
insultar.

De acordo com o novo horário de funcionamento dos bares eles podem estar
abertos até às horas que quiserem e estes bares tiram proveito disso,
desrespeitando totalmente todos os moradores.
Das várias vezes que fui obrigado a chamar a polícia porque o meu filho não
parava de chorar com tanto que era o barulho, menos de metade teve um
resultado real, os donos dos bares chegam a fazer segundos de silêncio para
que mal a policia saia voltem a fazer o mesmo ou mais barulho.
E impensável que um bar, que mais parece uma discoteca, sem qualquer
isolamento acústico possa estar entre uma cresce e duas casas residenciais.
É terrível ouvir pessoas a terem desentendimentos e a agredirem-se todos os
dias, francamente sinto-me mentalmente a colapsar, estou a ser forçado a
conviver com um mundo "medieval" que jamais pensei ser obrigado a ter
contacto.
A sujidade criada por estes 3 bares é digna de um país de terceiro mundo,
pela manha, quando levo o meu filho à cresce, há sempre à minha porta
garrafas de cerveja partidas, restos de consumos de droga, vómito etc.
Esta situação é um grave problema de saúde pública e por isso mesmo
venho por este meio propor que a hora de encerramento destes bares que se
encontram numa zona residencial seja restringido até às 24h.
Peço, sinceramente, que algo seja feito com a maior brevidade possível,
porque esta situação em que nos encontramos é intolerável.
Espero ter despertado a vossa sensibilidade para este problema,
Cordialmente

Simão Luís Santos Moreira

