ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
19 DE AGOSTO DE 2015:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos dezanove dias do mês de Agosto do ano
dois mil e quinze, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a
Câmara Mwucipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente da Câmara e
com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Joaquim Luís Nobre
Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves
Teixeira, Francisco Manuel Marques Franco e Helena Cristina Mendes Marques.
Secretariou o Diretor do Departamento de Admi1ustração Geral, Dr. Luís Filipe Neiva
Marques. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da
Câmara declarou aberta a reunião pelas dez horas registando-se a falta das Vereadoras
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva que se considerou justificada, por se
encontrar em período de férias e Maria Ilda da Costa Figueiredo, tendo esta última
commucado a sua substituição, pelo período de oito dias, nos termos do disposto no artº
78° da Lei n.0 169/99, de 18 de Setembro, pelo que foi substituída por Cláudia Cristina
Viana Marinho, uma vez que os cidadãos imediatamente a seguir na ordem da respetiva
lista, António Carlos Ribeiro Lomba da Costa e Abel Duarte Lima Barbosa Pires Viana
solicitaram igualmente a sua substituição e, tendo em atenção que se encontrava
presente na sala, üuciou de imediato as suas fm1ções como Vereadora. PERÍODO DE

ANTES DA ORDEM DO DIA:- O

P~·esidente

da Camara solicitou aos membros da

Câmara que declarassem se pretendem inscrever-se para usar da palavra no período de
antes da ordem do dia, tendo alertado para o facto de nos termos legais este período ter
a duração máxima de 60 minutos, tendo-se inscrito os Vereadores Cláudia Marinho,
Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. INTERVENÇÃO DO

PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- " INFORMAÇÃO - O dia 7 de
Agosto marcou a abertura das Ruas de Viana, Beco do Caxuxo, Prior do Crato e Travessa da Vitória,
no centro histórico da cidade. Estes arruamentos do centro histórico foram objeto de uma grande
requalificação de infraestruturas e de pavimentos. Nos dias 8 e 9 de Agosto decorreu segunda edição
da Taça de Portugal em Maratonas, organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem e pelo
Darque Kayak Clube com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da Junta de Freguesia
de Darque e que contou com a presença dos melhores canoístas nacionais. No dia 11 de Agosto o
Conselho local de Ação Social de Viana do Castelo em reunião plenária extraordinárià, aprovou uma
deliberação sobre a posição do Instituto da Segurança Social, que pretende determinar a nulidade do
Protocolo de Colaboração (contrato de comodato do equipamento do Cabedelo) celebrado com a
APPACDM, a nulidade dos Acordos de Cooperação do CAO 1e CAO li e a restituição ao ISS do imóvel
afeto àquelas Respostas Sociais. O Conselho local de Ação Social nesta deliberação manifesta a
solidariedade para com a APPACDM, recusando também que estes acordos sejam transferidos para
qualquer outra instituição do concelho de Viana do Castelo ou outro concelho. A Rua Frei Bartolomeu
dos Mártires, na ribeira da cidade foi inaugurada a 11 de Agosto com a presença do Executivo
Municipal, Pároco de Monserrate autarcas locais e muitos populares. A requalificação deste
arruamento urbano está integrada nas comemorações dos 500 anos do nascimento de Frei
Bartolomeu dos Mártires. No dia 17 de Agosto a Câmara Municipal de Viana do Castelo assinalou a
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requalificação do Largo Vasco da Gama com um concerto musical que contou com a presença da
Banda de Gaiteiros da Fundação Maestro José Pedro e do Grupo Ensemble Risoluto . Neste período
realizaram-se um conjunto de iniciativas culturais na cidade e concelho em que se destacam o Jazz da Praça
da Erva e a Feira do Artesanato no Jardim Público. No dia 18 de Agosto, realizou-se a cerimónia de
inauguração do novo Posto territorial de Barroselas, obra efetuada pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo em sequência de um Protocolo de Cooperação Técnico Financeiro com o MAi. Esta cerimónia
contou com a presença da Senhora Ministra da Administração Interna. (a) José Maria Costa.".

Seguidamente o Presidente da Camara entregou cópias da informação económica e
financeira relativa ao 1° semestre de 2015, elaborada pelo revisor oficial de contas, em
cumprimento dó disposto na alínea d) do n. 0 2 do artigo 77° da Lei 73/2013 de 3 de
setembro, tendo solicitado ao revisor oficial de contas, Dr. Adérito Cardoso, para fazer a
apresentação destes documentos, após o que se seguiu um período de pedidos de
esclarecimentos feitos pelos Vereadores da

Oposiç~o.

Por último, o Presidente da

Camara deu nota que apelou ao Sr. Primeiro Ministro para interceder junto do Ministro
da Segurança.Social no sentido de alcançar uma solução :para o problema com que se
defronta a APPACDM, iniciativa que foi obrigado a tomar dado não ter recebido
qualquer resposta do Gabinete do referido Ministro ao oficio dirigido no seguimento da
anterior

deliberação · camarária.

INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO

TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira apresentou o protesto que seguidamente se
transcreve:- PROTESTO- Após varias questões que coloquei no sentido único de obter informações,
dado que o documento f inanceiro do ROC nos ter sido no momento da reunião distribu ído,
nomeadamente quanto aos compromissos assumidos e não pagos, se constavam TODOS ou não, e
quanto isso representava em acréscimo de Passivo, fomos uma vez mais atacados (vereadoi·es do

PSD) pelo Presidente do Órgão, como se "a melhor defesa fosse o ataque", não permitindo assim o
esclarecimento pelo ROC. Já em tempos propusemos uma Auditoria ao Tribunal de Contas, recusada
pela maioria socialista, e fica exarado o nosso protesto por não obtermos os esclarecimentos
solicitados. ".

INTERVENÇÃO DA VEREADORA CLÁUDIA MARINHO:- A Vereadora

Cláudia Magalhães abordou os seguintes assuntos:- ACORDOS COLECTIVOS DE ENTIDADE
EMPREGADORA PUBLICA:- Questionou o Presidente da Camara ácerca do ponto em que

se encontra o processo de concretização dos ACEP, tendo o Presidente da Camara
referido que, estando ausente a Vereadora Ana Margarida Silva, remeteria para a
próxima reunião a resposta a esta questão. COBERTURAS DE FIBROCIMENTO:- Perguntou
ao Presidente da Câmara se havia previsão da substituição das coberturas de
fibrocimento dos armazéns municipais, uma vez que já foi concluído o processo de
substituição das coberturas das Escolas do Ensino Básico, ao que o Presidente respondeu
que prevê concluir essas obras em 2016. "ARRAIAL" DAS FESTAS DA SENHORA D 'AGONIA:lnterpelou o Presidente da Câmara sobre o motivo pelo qual foi indeferido o pedido da
realização do "arraial" integrado nas festas da Senhora d' Agonia, tendo a Vereadora
Maria José Guerreiro, esclarecido que está prevista a realização do referido "arraial" nos
terrenos junto à marina e que será promovida pela empresa Irish & Cº. ORDEM DO

DIA:- Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas
as seguintes resoluções:- (01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:A Câmara Municipal, deliberou remeter a aprovação do presente assunto para a
próxima reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Camara e

?S Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,

Maria
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José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia
Marinho. (02) FIXAÇÃO DAS TAXAS DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

- IMI:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA- FIXAÇÃO DAS TAXAS DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS-

IMI - A receita do Imposto Municipal sobre !moveis tem registado, nos últimos anos, uma
tendência de crescimento, em oposição à evolução da receita do IMT, que tem mantido no
período homólogo uma tendência de diminuição.
Atendendo
que, as famílias, continuam, a
.
. .
enfrentar grandes dificuldades financeiras, nos termos das alíneas d) do n° 1 do artigo 25 d.a
Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, proponho à Câmara Municipal de Viana do Castelo que
submeta à Assembleia Municipal a aprovação da fixação das seguintes taxas do Imposto
Municipal sobre Imóveisr aprovado pelo Dec. Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na
.
.
:
.
.' , ·~
redação dada pela Lei n.0 64-8/2011, de 30 de Dezembro:- a) A prevista na ahnea a) do artigo
._

.

.

112º do CIMI - Prédios rústicos: 0,8%; b) A prevista na alínea b) do artigo 112º do CIMI Prédios urbanos: 0,8%; c) A prevista na alínea c) do artigo 112º do CIMI - Prédios urbanos
avaliados: 0.37%, mantendo a red ução de 26% relativamente à taxa máxima que a lei
permite. Proponho ainda majorar até 30 % a taxa aplicável a prédios urbanos degradados,
de acordo com o nº 8 do artigo 112º do CIMI, para incentivar a reabilitação urbana destes
prédios. (a) José Maria Costa.". Seguidamente pelo Vereador Eduardo Teixeira em
representação do PSD foi apresentada a seguinte proposta:- "PROPOSTA - Uma política
adequada de taxas e impostos sobre o património imobiliário e determinante para a eficácia da

.

-

promoção da regeneração e da reabilitação urbanas. Estes desejáveis fenómenos que se pretende
que sejam uma real idade, não se concretizarão sem a implementação de uma nova política de
.

.

fiscalidade urbana, assertiva e objetiva, eficaz e democratizada, e mais "amiga" dos munícipes e dos

investidores. O que não pode acontecer, e o cenário fiscal atual de Viana do castelo, onde um
Munícipe paga no global mais impostos, do que na Capital em Lisboa ou mesmo na Região como
Braga, ou que seja ate o Concelho do Distrito, mais caro para morar. O concelho de Viana do Castelo
e aquele em que a taxa de IMI é a mais elevada em todo o Distrito (2015 - 0,30% em Valença, Monção,
Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura; 0,32% em Ponte de Lima e Melgaço; 0,35% em Arcos de
Valdevez; 0,36% em Caminha e Ponte da Barca que contrasta com os 0,37% em Viana do Castelo) e a
proposta para 2016 em Viana é igual as propostas para os anos de 2015, 2014 e 2013. Por outro lado,
há também que incentivar a Natalidade e "proteger os agregados com "dependentes"

eefetuamos

uma proposta própria (ponto 21 do OT) em que se pretende a redução do pagamento ate 20% para
as famílias que tenham 3 ou mais filhos (10% para 1 filho e 15% para 2). Desta forma a nossa proposta
para o final do~ quatro anos de mandato e de redução de fixar a Taxa do IMI sobre os prédios urbanos
avaliados em 0,34%, ou seja para o ano em apreço fixar a taxa em 0,35%, os prédios rústicos em 0,8%.
Há margem para reduzir os impostos locais (equipàrando-os aos municípios limítrofes), criando
competitividade, fixando e atraindo pessoas, empresas e investimentos, desde que se consiga
combater o "despesismo" da máquina camararia, sendo urgente a implementação de um plano de
contenção de despesas camararias ao nível de FSE - Fornecimentos e serviços externos, da camara
.

.

Municipal. Os vereadores do PSD. (a) Eduardo Teixeira; (a) Marques Franco; (a) Helena Marques.".

-

De

seguida, foi posta a votação a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara tendo
sido aprovada com cinco votos a favor do PS e CDU e três votos contra do PSD, pelo
que ficou prejudicada a votação da proposta apresentada pelo PSD. Face ao resultado
da votação, a Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal, nos
termos das disposições conjugadas das alíneas d) do nº 1 do artº 25°, conjugado com a
alínea ccc) do número 1 do artigo 33º ambos

dá Lei fi:0 75/2013, de 12 'd.e S'etemb~o, e

. :·.···.:..··
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artigo 112º do Decreto-Lei nº 287 /2003, de 12 de Novembro, a fixação da taxa do l.M.I.
nos indicados valores. Esta deliberação foi tomada maioria com os votos favoráveis
do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro e Cláudia Marinho e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira,
Helena Marques e Marques Franco. De seguida, pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a seguinte declaração de voto:- "Declaração de Voto do PS - o IMI é uma
receita importante no orçamento municipal que os municípios têm para fazer face a um conjunto de
investimentos na qualidade de vida dos munícipes e apoios sociais e da área de educação. Apesar do
governo ter fixado a taxa máxima em 0,5, propomos a taxa de 0,37%, mantendo a redução de 26%,
pois o nosso entendimento é que as famílias têm muitas dificuldades devido aos constrangimentos
dos seus orçamentos resultantes da redução dos salários, aumento da carga fiscal {IRS e IVA)." .

(03)

LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC
RELATIVO AO ANO DE _2015:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:DERRAMA SOBRE

o

"PROPOSTA -

LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC RELATIVO AO ANO DE

PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE

2015 - Os municípios podem

deliberar lançar anualmente uma derrama sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do
rendimento gerado na sua área geográfica. O Município de Viana do Castelo tem mantido nos
últimos anos uma política de incentivos, fiscais e financeiros, com resultados muitos positivos,
na procura e instalação de novas empresas, que muito têm contribuído para o
desenvolvimento económico e social do concelho. Esta receita será, também, utilizada para
garantir a componente financeira nacional, das candidaturas aprovadas pelos programas
comunitários, na reabilitação urbana (espaço público e equipamentos), rede viária municipal,

reabilitação parque escolar e infraestruturas de água e saneamento. Assim, proponho que
Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a aprovação do lançamento

de uma Derrama correspondente a 1,5 º/o sobre o Lucro Tributável do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas, relativo ao ano de 2015, para os sujeitos passivos com
volume de negócios superior a 150.000,00€, nos termos das disposições conjugadas das
alíneas d) do n° 1 do artigo 25. 0 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 18.º da
Lei n° 73/2013, de 3 de setembro. O município enquanto governo local e atento às
dificuldades que as pequenas empresas enfrentam, na atual conjuntura económica e
financeira, propõe a isenção de Derrama para os sujeitos passivos com um volume

de negócios, no ano anterior, inferior a 150.000,00€, nos termos das disposições
conjugadas do n. 0 2 do artigo 16.0 e n. 0 4 do artigo 18.º , da Lei n. 0 73/2013, de 3 de
setembro. (a) José Maria Costa.". Seguidamente p el o Ver eador Eduardo T ei xeira em
r epresentação do PSD foi apresentada a seguinte proposta:- "PROPOSTA - Não
pretendemos que a política fiscal do Município seja apenas um meio para obtenção de
receitas, mas sim que esta possa se assumir como um instrumento também de incentivo ao
investimento, e com equidade regional necessária a competitividade municipal. Terá que
ocorrer uma política adequada de taxas e impostos, que seja potenciadora da economia e do
emprego. Desta forma a proposta que efetuamos para o mandato autárquico e que haja uma
redução gradual da Derrama cobrada para 1,2% no final do ano de 2017, o que perfaz uma
redução de 0,075% ao ano, sendo assim a nossa proposta para o corrente ·ano (2º ano do
mandato) de redução para 1,35%. Propomos também a isenção de Derrama, para os sujeitos
passivos, que tenham lucros inferiores a 50.000€, e não efetue distribuição de dividendos
pelos seus sócios, e aplique os resultados en:i Investime~to. Há margem para reduzir os
impostos locais (equiparando-os aos municípios_l.imítrofes), criando competitividade, fixando
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e atraindo pessoas, empresas e investimentos, desde que se consiga combater o
"despesismo" da máquina camararia, sendo urgente a implementação de um plano de
contenção de despesas camararias ao nível de FSE - Fornecimentos e serviços externos, da
camara Municipal.

(a) Eduardo Teixeira; (a) Marques Franco; (a) Helena Marques.".

De seguida,

foi posta a votação a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara tendo sido
aprovada com cinco votos a favor do PS e CDU e três votos contra do PSD, pelo que
ficou prejudicada a votação da proposta apresentada pelo PSD. Face ao resultado da
votação, a Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal, nos termos
das disposições conjugadas das alíneas d) do n. 0 1 do art.0 25º conjugado com a alínea
ccc) do número 1 do artigo 33° ambos da Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro e artigo
14° da Lei das Finanças Locais (Lei n. 0 2/07, de 15 de Janeiro), o lançamento de uma
derrama correspondente a 1,5% do lucro tributável do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas relativo ao ano 2015, para os sujeitos passivos com um volume
de negócios superior a 150.000,00€, para acorrer ao financiamento dos investimentos
.

'

referidos na aludida proposta. Mais foi deliberado propor a isenção de Derrama para
os sujeitos passivos com um volume de negócios, no ano anterior, inferior a
. 150.000,00€, nos termos das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 16.º e n. 0 4 do
artigo 18.0 , da Lei n. 0 73/2013, de 3 de setembro. Esta deliberação foi tomada maioria
com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e os votos contra dos Vereadores
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. Por último, foram proferidas
as seguintes declarações de voto:- "DECLAR.~ÇÃO DE VOTO DA CDU

Votamos

favoravelmente este ponto porque consideramos justa a decisão de isentar as pequenas empresas do
imposto da derrama. Considerando que as empresas com volume de negócios superior a 150 mil
euros, tenham uma paga na derrama de 1,5% sobre os lucros da respetiva atividade, isto porque
temos em conta que os sucessivos governos, especialmente o atual tem vindo a diminuir as
comparticipações do orçamento de estado para as autarquias, com objetivo do seu estrangulamento,
o que dificulta que estas possam prestar serviços públicos essenciais à população. (a) Cláudia
Marinho.". "DECLARAÇÃO VOTO DE

PS ·· Esta proposta visa apenas as empresas que têm lucros

tributáveis superiores a 150.000 euros no concelho de Viana do Castelo, e ó seu resultado destina-se
a investimentos em áreas fundamentais como a reabilitação urbana, beneficiação de ·rede viária
municipal, equipamentos escolares e intra.e struturas de água e saneamento. Também desta forma é
possível que empresas que têm sede fora do concelho possam contribuir no âmbito da sua
responsabilidade para a comunidade. Refira-se que o município de Viana do Çastelo tem um conj.unto
de incentivos de taxas que não aplica na instalação de novas empresas, athôdades turísticas,
reabilitação urbana de edifícios, apoiando d,esta forma a economia e a criação de emprego.". _
(04)

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:: Pelo Presidente da Câmara foi apres~ntada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO
IB.S- Proponho à Câmara Municipal de Vi.ana do Castelo que submeta à Assembleia Municipal

a aprovação da participação de 5% no .IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no
concelho de Viana do Castelo, relativa .aos rendimentos.do ano de 2015, n.2 1 do artigo 26.2
da Lei n.2 73/2013. de 3 de Setei:nbro. (a) José Maria Costa." ..Seguidamente pelo Vereador
Eduardo Teixeira em representação do PSD foi apresentada, a . segu~nte proposta:-:

"PROPOSTA-:.O Município de. .Viana
qo··.castelo, taxa os seus munícipes/contribuintes, com
.
. o valor
,.

permitido pela Lei ern
5% da.pa,r.tic!paç_
qv~ tenha domicílio
.máximo
.
..
. . ão do.IRS.de cada. S!Jjeito p~ s.si~o
'
.
'

'

'

'

-
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fiscal no nosso Concelho . Há Municípios no Distrito, como Ponte de Lima, que não cobra nada aos
seus Residentes. Há margem para reduzir os impostos locais (equiparando-os aos municípios
limítrofes}, criando competitividade, fixando e atraindo pessoas, empresas e investimentos, desde
que se consiga combater o "despesismo" da máquina camararia, sendo urgente a implementação de
um plano de contenção de despesas camararias ao nível de FSE - Fornecimentos e serviços externos,
da Câmara Municipal. Desta forma a proposta que efetuamos para o mandato autárquico é que haja
uma redução gradual de 5% para 3% no final do ano de 2017, o que perfaz uma redução de 0,5% ao
ano, sendo assim a nossa proposta para o corrente ano (22 ano do mandato) de redução de 1%,
passando o valor a cobrar para 4%. (a) Eduardo Teixeira; .(a) Marques Franco; (a) Helena Marques.".

De seguida, foi posta a votação a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
tendo sido aprovada com cinco votos a favor do PS e CDU e três.votos contra do PSD,
.·

pelo que ficou prejudicada a votação da proposta apresentada pelo PSD. Façe ao
resultado da votação, a Câmara Municipal deli?erou propor à Assembleia Municipal,
nos termos das disposições

conjugad~s da~ alín~as ~) _do

com a alínea ccc) do número 1 do

ar~igo

nº 1 do artº 25°, conjugad?.

33º an:bos ?a Lei n.º 75/2013, de 12 de

Setembro, a aprovação da participação de 5% no IR.S dos sujeitos passivos com
domicílio fiscal no .co_n celho de Viana do Castelo, relativa aos rendimentos do ano de
2015. Esta deliberação foi tomada maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ciáudia
Marinho e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Helená Marques e
.

. ·

-~ ~

.

Marques Franco. Por último, pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte
declaração de voto:- "DECLARAÇÃO VOTO DO PS - Esta participação para os municípios está em
linha com os rendimentos do IRS, não nos parecendo ser de prescindir deste mor.tante. Esta é uma

receita que está associada aos rendimentos e apenas uma pequena parte reverte para o município.
Entendemos que a legislação que afeta as finanças locais tem de ser profundamente revista,
procurando maior justiça nos orçamentos fixos dos municípios sem estarem dependentes de variáveis
que oscilam todos os anos e prejudicam uma programação financeira atempada e mais rigorosa dos
orçamentos municipais. Também não entendemos esta "generosidade na narrativa" por parte dos
eleitos do PSD, quando seu governo aumentou brutalmente os impostos e reduziu os salários e
pensões dos reformados.".

(05) TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM

(TMDP):- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a pr?posta que seguidamente
se transcreve:- "PROPOSTA - TAXA MUNICIPAL DE DffiEITOS DE PASSAGEM (TMDP) -:- À
semelhança de anos anteriores proponho que a Câmara Municipal, nos termos do

di~posto

na alínea b} do nº 2, do art. 106º·da Lei nº 5/2004, de 1o de Fevereiro, submeta à aprovação
da Assemqleia Municipal, a fixação·da taxa municipal
de direitos d~ P~.s.sagem (TMDP) para
.
'

.

.

-

o ano de 2016, em 0,25% sobre a faturação mensal das empresas de redes e serviços de
comunicações eletrónicas acessrveis ao público, em local fixo. (a) José Maria Costa.". A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em consequência nos
termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artº 25°, conjugado com a alínea ccc) do
número 1 _do artigo 33° ambos da Lei nº 75/2013, _de 12 de Setembro, propor à
Assembleia o estabelecimento da Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP)
e fixar o seu montante em 0,25% .sobre cada fatura emitida pelas empresas que
oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis_Ç\O público, .em local
fixo. Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos favoráveis do Presidente
da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Helena Marques e Marques Franco e

o voto co!1tn{ da

Vereàdora Cláudia
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Marinho. Por último, foram apresentadas as seguintes declarações de voto:-

"Declaração de Voto da CDU -

Por defendermos que a cobrança desta taxa deveria recair

diretamente sobre as empresas que operam redes de serviços telefónicos no domínio público e
privado e não sobre os munícipes, como tal e por uma questão de princípio, votamos contra. (a)
Cláudia Marinho".

"Declaração Voto do PS -A aplicação desta taxa

pela autarquia representa

uma questão de princípio pois entendemos que as entidades que utilizam o domínio público municipal
devem pagar pela utilização do subsolo. (a) José Maria Costa".

(06) REGIME DE INCENTIVOS

2016 [NORMAS EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2016] EMPREENDIMENTOS

TURÍSTICOS

E

ACOLHIMENTO

ATIVIDADES . ECONÓMICAS

RELACIONADAS

COM

AGRICULTURA,

E

DE

FLORESTA

PRODUTOS

EMPRESARIAL
AS

BASE

FILEIRAS · DA
REGIONAL

REGENERAÇÃO URBANA - MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E
ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS:- Pelo. Vereador Luís Nobre foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - REGIME DE

INCENTIVOS 2016 (NORMAS EXCECIONAIS E. TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2016) - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E ACOLHIMENTO EMPRESARIAL - ATIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS COM AS fllEiRAS DA
AGRICULTURA 1 FLORESTA EPRODUTOS DE BASE REGIONAL- REGENERAÇÃO URBANA - MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS
COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO EBEBIDAS- PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS
LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE - Desde 2010 que o executivo municipal disponibiliza,
como fatores estratégicos e de estímulo, um conjunto de INCENTIVOS (REDUÇÕES E ISENÇÕES) a
investidores privados e institucionais, consciente da emergente necessidade em disponibilizar um
ambiente favorável ao investimento. Pretende, ainda, assegurar aos investidores meca nismos e

políticas impulsionadoras de desenvolvimento exponencial e de global diferenciação em todos os
setores relevantes no concelho, como por exemplo: nas atividades relacionadas com os produtos
endógenos, nos clusters estratégicos existentes e emergentes, no turismo, bem como no imobiliário
(na fileira da reabilitação, não só porque se considera a Regeneração Urbana um vetor estratégico,
como para dar resposta às dificuldades que o sector do imobiliário atravessa). Outros setores da
economia local, como o do comércio e da restauração e bebidas, tem merecido a atenção do executivo
municipal por se debaterem, também, com um ambiente profundamente desfavorável, consequência
de um brutal aumento dos encargos energéticos (gás e eletricidade), associado ao aumento de
impostos, como o do IVA, ações que reduziram de forma acentuada a disponibilidade financeira das
famílias e das micro e pequenas empresas, arrastando estes setores para uma situação de
emergência. Nesse sentido, é fundamental responder com energia e com ações de efeito imediato,
alicerçadas numa visão de futuro para o médio e longo prazo, bem como, e sempre, orientadas por
uma lógica de estabilidade, elementos fundamentais à construção de um ambiente de cumplicidade

e de confiança entre o executivo municipal, agentes económicos e consumidores. Assim, no espírito
das competências e atribuições do município no domínio da promoção do desenvolvimento e nos
termos estabelecidos na alínea m), do n.º 2, do art.!! 23.º, da Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, e
porque uma política ativa de incentivo ao desenvolvimento, passa na sua plenitude pela capacidade
de fixação e ambiente favorável ao investimento que consigamos oferecer aos investidores e
empreendedores, que vejam no nosso território uma oportunidade para a concretização das suas
iniciativas, o município disponibiliza-se para a aprovação do conjunto de medidas de acolhimento e
incentivo a seguir descritas:- PROPOSTA · ~ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E ACOLHIMENTO

EMPRESARIAL - ·ATIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS COM AS FILEIRAS DA AGRICULTURA 1
FLORESTA E PRODUTOS DE BASE REGIONAL·· REGENERAÇÃO URBANA·· MODERNIZAÇÃO DE
ESPAÇOS COMERCIAIS EESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS - DISPENSA DE CAUÇÃO OU SEGURO
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CAUÇÃO NA LIQUIDAÇÃO OE TAXAS - PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS OE OCUPAÇÃO
DOS LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE - 1. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - O
objeto do plano estratégico assenta no incremento e qualificação da oferta turística, em especial
articulação com a promoção dos produtos endógenos, valorização do património e economia do mar,
pelo que, nos processos de licenciamento/operações urbanísticas de novos empreendimentos
turísticos, ou de projetos de requalificação/ampliação de existentes, os mesmos beneficiarão de:- a)
.Isenção total de taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas; b) Apoio e
acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento. 2. ACOLHIMENTO EMPRESARIAL - Viana do Castelo, de acordo com o seu plano
estratégico, confront a-se atualmente com um conjunto de desafios ao nível do desenvolvimento de
clusters e fileiras económ icas estratégicas para o concelho. Assim, perante um clima económico
adve rso, o município pret ende afirm ar e consolidar os atuais clust ers empresariais, promovendo e
incrementando condições para a criação de emprego, alargamento do tecido indust rial a áreas e
setores complementares aos atuais clu st ers e reforçar a atratividade e competitividade do território
como

espaço

de

localização

empresarial

qualificada,

pelo

que

nos

processos

de

licenciamento/operações urbanísticas de novas unidades empresariais/industriais, ou de projetos de
requalificação/ampliação de unidades em presarias/industriais existente, os mesmos beneficiarão de:a) Bonificação do preço de cedência de terrenos; b) Realização de obras de infraestruturas; c)
Isenções parciais e totais de taxas de licenciamento de todas as operações urbanísticas, na grandeza
de:
Criação até 50 postos de trabalho
Criação superior a 50 postos de t raba lho

ou
ou

Investimento inferior a 1,5 milhões€
Investimento superior a 1,5 milhões€

Isenção de 50% do valor total de taxas a liquidar
Isenção de 100% do valor total de taxas a liquidar

d) Apoio e . acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos
processos de licenciamento; e) Isenção da liquidação do Imposto Municipal sobre Transações
Onerosas de Imóveis (IMT) nas seguintes condições em processos de: - ~ Relocalização em e para
Zonas industri.ais ou de At ividades Económica~; ~ Ampliação em Zonas industriais ou de Atividades

Económicas; ~ Investimento que, pela sua relevância estratégica, volume de investimento e postos
de trabalho, o Município considere atribuir. 3. Requisitos a garantir na avaliação das candidaturas.
3.1. As candidaturas só poderão beneficiar dos incentivos objeto desta norma transitória, e previstos
nos dois números anteriores, desde que os requerentes tenham a sua sede social no concelho de
Viana do Castelo e neste permaneça pelo prazo definido no contrato de investimento. 3.2. Os
incentivos a conceder serão formalizados por um contrato de investimento, a celebrar entre o
município de Viana do Castelo - após aprovação em reunião do executivo camarário-, e o beneficiário
do incentivo, no qual se consignarão os direitos e deveres das partes, os prazos de execução e
implementação, as cláusulas penais e a quantificação do valor do incentivo concedido. 3.3 .. Os
contratos de investimento poderão ser alterados mediante decisão do município e desde que o
motivo e a natureza dessas modificações seja devidamente fundamentado. 4. Obrigações dos
beneficiários dos incentivos 4.1 ~ Os beneficiários dos incentivos comprometem-se a:- a) Criar ~
manter a iniciativa empresarial em causa no concelho de Viana do Castelo pelo prazo definido no
contrato de investimento; b) Cumprir os prazos de execução e implementação; c) Cumprir com todas
as disposições legais aplicáveis e com os exatos termos das licenças concedidas; d) Respeitar os
requisitos e condições que determinaram a concessão dos incentivos. 5. Penalidades - 5.1. O
incumprimento das obrigações estipuladas no contrato de investimento implicará a resolução do
contrato e a aplicação das pena lidades aí previstas; 5.2. As penalidades deverão ser proporcionais e,
no mínimo, iguais ao incentivo concedido pelo mun icípio, quantificado no contrato de investimento,
implicando a sua devolução, acrescida de juros à taxa legal, contados a partir da celebração do
respetivo contrato. 6. ATIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS COM AS FILEIRAS DA
AGRICULTURA 1 FLORESTA E PRODUTOS DE BASE REGIONAL - No encontro das melhores cond ições
e incentivo à implementação de projetos com capacidade inovadora e construção de estruturas
.

,.

relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base regional, bem como
- para promover a diversificação da nossa. economia ru ral, respondend9 não só às suas necessidades,
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mas também procurar valorizar e potenciar a sua riqueza, na garantia e integração do reequilíbrio
territorial e revitalização do nosso meio rural, o município estabelece que nos processos de
licenciamento/operações
agropecuária,

urbanísticas

agrofloresta l

e

de

de

novas

produtos

estruturas
de

base

relacionadas com
regional,

ou

de

a

atividade

projetos

de

requalificação/ampliação de estruturas existentes, os mesmos beneficiarão de:- a) Isenção total de
taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas; b) Apoio e acompanhamento dos projetos
de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de licenciamento. 7. REGENERAÇÃO
URBANA - As operações urbanísticas de reabilitação urbana beneficiam de: a) REDUÇÃO de 50% do
valor final das taxas de urbanização e edificação em operações urbanísticas de REABILITAÇÃO. b)
Isenção de 100% das taxas previstas no art.2 46.2 (ocupação do domínio público) e quadro XII
(ocupação do_.d omínio público por motivos de obras), desde que requerida até ao período máximo de
90 dias. 8. MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS - As
.

.

operações urbanísticas - licenciamento ou comunicação prévia - relativas à requalificação de espaços
comerciais e espaços de restauração e bebidas beneficiam da isenção total de taxas. 9. DISPENSA DE
CAUÇÃO OU SEGURO CAUÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS - No sentido de mitigar a atual conjuntura
económica das empresas e famílias, justifica-se a implementação de medidas de desagravamento no
cumprimento de forma lidades associadas a operações urbanísticas e consequente liquidação das
respet ivas taxas, nomeadamente, quando requeridas nos termos estabelecidos no art.2 14.2 Pagamento em prestações, do Regu lamento de Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização
e Ed ificação (RMTUE) . Assim, d ispensa-se de apresentação de caução ou seguro caução, com caráter
transitório, nas condições a seguir descritas:- a) Cump rimentos das restantes condições estabelecidas
no art.2 14.2 do RMTUE; b) O atraso no pagamento de qualquer das prestações, por mais de 30 dias,
implicará o imediato venci mento de todas as prestações vincendas e a instrução do competente
processo de execução fiscal administrativo, para cobrança do montante em dívida, juros moratórios
e custas fiscais. 10. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DO

PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE • Considerando que os pressupostos que levaram à
deliberação de 12 de dezembro de 2013 se mantém, nomeadamente os de natureza e contexto
financeiro, justifica-se a renovação da mesma deliberação nos seguintes termos de carácter
transitório:- a) As empresas concessionárias de lotes de terreno do Parque Empresarial da Praia Norte,
podem solicitar o pagamento das taxas anuais de ocupação até ao máximo de 12 prestações mensais,
sucessivas, e de igual montante. b) O montante das 11 prestações diferidas, não sofrerá qualquer
agravamento, designadamente por aplicação da taxa de juro compensatória, e não terão de ser
garantidas por meio de caução ou qualquer outro mecanismo legal. c) O atraso no pagamento de
qualquer das prestações por mais de 30 dias implicará o imediato vencimento de todas as prestações
vincendas e a instrução do competente processo de execução fiscal administrativo, para cobrança do
montante em divida, juros moratórios e custas fiscais. d) O presente
e
. regime especial de liquidação
.
cobrança de taxas de ocupação prevalece sobre o disposto no Regulamento de Taxas e Outras
Receitas Municipais. 11. Dúvidas e omissões • Quaisquer omissões ou dúvidas relativas à
interpretação e aplicação do " REGIME DE INCENTIVOS 2016" serão resolvidas pela Câmara Municipal
de Viana do Castelo, com observância da legislação em vigor. 12. Entrada em vigor -12 .1. A aplicação
do "REGIME DE INCENTIVOS 2016" entrará em vigor no primeiro dia útil do mês de janeiro de 2016.
12.2. As presentes condições aplicam-se aos processos iniciados após a data da sua entrada em vigor,
bem como aos processos pendentes, em que ainda não tenha sido feita a liquidação das respetivas
taxas. - 13. ADITAMENTO - É aditado ao RMTUE uma norma transitória com a segu inte redação:

Artigo 58.2 -A
Norma transitória
1. Os empreendimentos turísticos e empresariais que reúnam os pressupostos previstos nos números
1 e 2, e assumam as obrigações previstas no

n.º

4 do "REGIME DE INCENTIVOS 2016" para o

concelho de Viana do Castelo, beneficiarão, até ao final do ano de 2016, do regime excecional de
isenção de taxas e incentivos à localização de novos empreendimentos turísticos, ou de projetos
de

requalificação/ampliação

empresariais/industriais,

ou

de
de

existentes
projetos

de

e

localização

de

novas

requalificação/ampliação

de

unidades
unidades
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empresarias/industriais existentes, previstos nos números 1, alíneas a) e b) e 2, alíneas a), b), c) d)
e e) daquele regime.

2. As estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base
regional que reúnam os pressupostos previstos no n.º 6 e assumam as obrigações previstas no n.º
4 do "REGIME DE INCENTIVOS 2016" para o concelho de Viana do Castelo, beneficiarão, até ao
final do ano de 2016, do regime excecional de isenção de taxas e incentivos à localização de novas
estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base
regional, ou de projetos de requalificação/ampliação de estruturas existentes previstos no n.º 6,
alíneas a) e b) daquele regime.

3. Até final de 2016, o deferimento dos pedidos de licenciamento relativos a obras de reabilitação
beneficiam de uma redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da respetiva liquidação,
nos termos estabelecidos no n.º 7, alínéa a} do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".

4. A ocupação do domínio público, por motivo de obras em operações urbanísticas de reabilitação
urbana 1, beneficia da isenção, a título excecional, de 100% das taxas até dezembro de 2016, nos
t ermos instituídos no n.º 7, alínea b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
5. O deferim ento das operações urbanísticas - licenciamento ou comunicação prévia - relativas à
modernização de espaços comerciais e espaços de restauração e bebidas beneficiem da isenção
total de taxas, a título excecional e transitório, até final de 2016, nos termos estabelecidos no n.º
8 do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
6. Até final de 2016, os pedidos de liquidação do valor das taxas em prestações, previsto no art.º 14.º
do RMTUE, beneficiam da dispensa de apresentação de caução ou seguro caução nos termos
previstos no n.º 9, alíneas a) e b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
7. Até .final de 2016, o valor das taxas de ocupação dos lotes do Parque Empresarial da Praia Norte,
beneficia da possibilidade de liquidação em prestações nos termos determinados no n.º 10, alíneas
a), b), e) e d) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".

1

!Reabilitação Urbano]
Entende-se por re abilitação urbano o processo d e tra nsformação do solo urbonizodo. com preendendo o execução d e obras de
construção. reconstrução, olleroçõo. omplioção. demolição e conservação de edifícios. tal como definidos no Regime Juridico do
Urbanização e do Edific aç ão, com o objetivo d e melhorar os condições d e uso. conservando o seu carácter fundamental, bem
como o c onjunto de op erações urbanísticos e d e loteamento e de obras de urbanização. que visem o recuperação de zonas
histó ricos e de á rea s críticos de recuperação e reconversão urbanístico. sendo lo l reobililoção certificado pelo Instituto do
Habitação e d o Reabilitação Urbano ou pelo c õmoro munic ipal. co nsoante o co so .

(a) Luís Nobre.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em

consequência, ao abrigo do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 25° conjugado
com a alínea k) do numero 1 do artigo 33°, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal a seguinte alteração ao:-

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS
DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
( ... )

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES

..

(. )

Artigo ss.2 ·A
Norma transitória
1. Os empreendimentos turísticos e empresariais que reúnam os pressupostos previstos nos números

1 e 2, e assumam as obrigações previstas no

n.º

4 do "REGIME DE INCENTIVOS 2016" para o

concelho de Viana do Castelo, beneficiarão, até ao final do ano de 2016, do regime excecional de
isenção de taxas e incentivos à localização de novos empreendimentos turísticos, ou de projetos
de

requalificação/ampliação

empresariais/industriais,

ou

de
de

existentes
projetos

e

de

localização

de

novas

requalificação/ampliação

de

unidades
unidades

empresarias/industriais existentes, previstos nos números 1, alíneas a) e b) e 2, alíneas a), b), c) d)
e e) daquele regime.

2. As estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base
regional que reúnam os pressupostos previstos no

n.º 6 e assumam as obrigações previstas no n.2

4 do "REGIME DE INCENTIVOS 2016" para o concelho de Viana do Castelo, beneficiarão, até ao
final do ano de 2016, do regime excecional de isenção de taxas e incentivos à localização de novas
estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base
regional, ou de projetos de requalificação/ampliação de estruturas existentes previstos no n.2 6,
alíneas a) e b) daquele regime.
3. Até final de 2016, o deferimento dos pedidos de licenciamento relativos a obras de reabilitação
beneficiam de urna redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da respetiva liquidação,
nos termos estabelecidos no n.º 7, alínea a) do "REGIME DE INCENTIVOS 201611 •
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4. A ocupação do domínio público, por motivo de obras em operações urbanísticas de reabilitação
urbana2, beneficia da isenção, a título excecional, de 100% das taxas até dezembro de 2016, nos
termos instituídos no n.º 7, alínea b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
5. O deferimento das operações urbanísticas - licenciamento ou comunicação prévia - relativas à
modernização de espaços comerciais e espaços de restauração e bebidas beneficiem da isenção
total de taxas, a título excecional e transitório, até final de 2016, nos termos estabelecidos no n.º
8 do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
6. Até final de 2016, os pedidos de liquidação do valor das taxas em prestações, previsto no art.º 14.º
do RMTUE, beneficiam da dispensa de apresentação de caução ou seguro caução nos termos
previstos no n.º 9, alíneas a) e b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
7. Até final de 2016, o valor das taxas de ocupação dos lotes do Parque Empresarial da Praia Norte,
beneficia da possibilidade de liquidação em prestações nos termos determinados no n.º 10, alíneas
a), b), c) e d) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".

Esta deliberação foi tomada maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara
e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e a abstenção da Vereadora Cláudia
Marinho que apresentou a seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU
- Em virtude do atual contexto socioeconómico não ser propício ao investimento é importante que as
autarquias criem mecanismos para contrariar essa tendência. Deste modo as condições apresentadas
vão nesse no sentido, contudo, e sendo o tecido empresarial de Viana do Castelo maioritariamente
constituído por micro, pequenas e médias empresas, entendemos que a isenção de 50% do total de
taxas a liquidar para este tipo de empresas face à isenção de 100% para as grandes empresas, que
possuem à partida melhores condições para suportar o respetivo encargo, é injusta. Por este motivo
abstemo-nos na sua votação.".

(07) PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE

2 [Reabilitação Urbana]
Ente nde-se por re abilitação urba na o processo d e tra nsformação do solo urbanizado. compreendendo o execução de obras de
c onstrução. reconstrução, alteração, ompliação, de molição e conservação d e ed ificios, tal como d efinid os no Regime Juridico da
Urbanizaç ão e da Edifica ção. c om o obje tivo d e melhorar a s c ondições d e uso, conservando o se u carácter fundamental. be m
como o conjunto de op erações urbanisticas e d e loteamento e de obras de urbanização. que visem o recuperaçã o de zonas
históricas e de á reas critic as de recuperação e reconversão urbanística . sendo tal reabilitação certific ada pelo Instituto do
Hobitoç ão e da Reabilitação Urbano ou pe lo cãmara municipal. c onsoante o ca so.

REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITÓRIO DE VIANA DO CASTELO - ARU DA
FRENTE RIBEIRINHA DE VIANA DO CASTELO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- DELIMITAÇÃO DE
ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA -

FRENTE RIBEIRINHA DE VIANA DO CASTELO -

ENQUADRAMENTO GERAL - A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU)

encontra-se prevista pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo
DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de
agosto. De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa "área

territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos
edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos
e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso,
solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de
uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de
pormenor de reabilitação urbana." A proposta de delimitação de Áreas de Reabilitação
Urbana no território de Viana do Castelo, enquadra-se na estratégia de desenvolvimento
definida para o Município, que tem na reabilitação urbana e na melhoria do ambiente urbano
um dos seus principais pilares de sustentação. A delimitação das ARU dotará o Município de
ferramentas mais eficazes para contribuir para a prossecução da missão consagrada pelo
plano estratégico em vigor para o período 2012- 2020: "Atrair investimento orientado para a

consolidação de dinâmicas económicas existentes / emergentes com sentido de inovação,
num quadro de crescente coesão e sustentabilidade, contribuindo para a afirmação de Viana
do Castelo nos planos regional e nacional. Além da habilitação destas áreas a um conjunto
de incentivos previstos pela legislação em vigor, descriminados em cada uma das propostas,
pretende-se que estas áreas, para as quais foram identificados alguns problemas e algumas
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potencialidades venham a construir-se como focos de regeneração urban_a cujos efeitos
sejam replicáveis e extensivos a áreas territoriais mais vastas. Com este fim, foram definidos
4 domínios de atuação, dentro dos quais são elencados os objetivos que estarão na base
das ações a definir no âmbito das Operações de Reabilitação Urbana subsequentes à
delimitação destas ARU:- Crescimento Inteligente - Os territórios inteligentes são aqueles
que conseguem criar uma atmosfera propícia ao desenvolvimento e à circulação do
conhecimento, das ideias, da aprendizagem e da inovação. Para tal, além da intervenção no
sistema de inovação, composto pelas instituições, pelas organizações, pelas empresas, etc.,
torna-se necessário intervir nos sistemas digitais que permitem a comunicação e a difusão
da informação, bem como no processo de capacitação da população em geral através do
aumento dos níveis de educação e de competências. Crescimento Sustentável - Embora a
sustentabilidade, enquanto conceito alargado, esteja subjacente ao conceito estratégico
desenvolvido e presente em todos os domínios de atuação, são incluídos neste domínio os
objetivos que relacionam desenvolvimento com eficácia económica e sustentabilidade
ambiental. Ganham, por isso destaque os temas relativos à difusão e adoção de práticas de
intervenção preventiva sobre as estruturas construídas (edificado e infraestruturas), o
programa de investimento público e fontes de financiamento, bem como à adoção de práticas
nos domínios da construção e da mobilidade que contribuam para a diminuição dos custos
energéticos e para a redução da poluição atmosférica e sonora. Ao nível de áreas onde
cessaram atividades industriais e que, por esse motivo, permanecem desqualificadas e
inaptas, interessa também promover a sua recuperação e descontaminação. Crescimento
Inclusivo - Integram este domínio de atuação as medidas relativas às condições de vida das
populações, nomeadamente das comunidades desfavorecidas, da criação de empregos, da
exclusão social e da resolução ou mitigação de alguns constrangimentos relacionados com

a mobilidade e com o acesso a serviços de apoio à infância e à 3ª idade. Além deste aspeto,
deverão ainda ser tomadas em consideração intervenções integradas que adicionem à
vertente programática e assistencial, as intervenções físicas que melhorem as condições de
habitações em bairros e em áreas deprimidas, bem como a requalificação dos espaços
públicos envolventes. Administração e Gestão do Território - Este domínio de atuação é
constituído por medidas destinadas a tornar mais clara e assertiva a relação existente entre
a administração e a popu lação, tendo a reabilitação urbana como referência. Nesse sentido,
pretende-se estabelecer um programa de investimento e de iniciativas públicas, um contexto
regulamentar, económico e fiscal, bem como medidas de gestão adequadas que contribuam
para a criação de um quadro de referência mais nítido e estável na gestão destas partes do
território. Por fim, pretende-se também garantir que as entidades privadas e públicas tenham
acesso preferencial a fontes de financiamento específicas para a reabilitação urbana.
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA - 1.Enquadramento - 1.1Enquadramento
legal - A delimitação de Areas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se prevista pelo
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de 23 de
outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. De acordo com o
referido diploma legal, uma ARU consiste numa "área territorialmente delimitada que, em
virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos
equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva,
designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou
salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação
urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana. "

1.2Enquadramento territorial - A área para a qual se pretende delimitar a ARU possui cerca
de 95 ha e corresponde aos limites da cidade consolidada nas suas frentes nascente, sul e
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poente, sendo a requalificação destas zonas de remate J transição o âmbito do trabalho de
reabilitação urbana que interessa levar a cabo. Neste caso em concreto, é necessário
proceder à reabilitação integrada de toda a frente ribeirinha da cidade, desde o sapal da

Meadela, a nascente até à foz do rio Lima, a poente. Tratam-se de áreas pouco edificadas,
em que o espaço público, pontuado por equipamentos, adquire grande relevo. Grande parte
destas áreas resultaram de aterros feitos desde o século XIX para regularizar a margem norte
do rio Lima em função da construção de infraestruturas portuárias e de construção naval,
tendo muitas delas estado afetas a esses usos durante largos períodos. A situação em finais
do século XX era de degradação ambiental e paisagística, encontrando-se muitas destas
áreas em terra batida, usadas como estacionamento informal. Durante vários anos, a
reabilitação desta área foi sendo feita à custa de intervenções de impacte localizado, como é
o caso da marina e arranjo da área envolvente, a sul do jardim público, construídas nos anos
90, da praça da liberdade e edifícios adjacentes (biblioteca e multiusos), entre 2002 e 201 O
e, mais recentemente, dos equipamentos desportivos náuticos (remo e vela) e do Centro de
Mar. Por outro lado, alguns edifícios localizados nesta área conheceram um processo de
degradação e abandono, por a sua função ou as suas caraterísticas não lhes permitirem
adaptar-se ao desempenho de novas funções, pelo que deverão ser substituídos, dentro do
âmbito permitido pelos planos, como é o caso dos edifícios que compõem a fachada poente
do Campo da Agonia ou da praça de touros. Por fim, deverá também tomar-se em
consideração que uma parte substancial desta frente ribeirinha foi ocupada durante muito
tempo por atividade portuária e de reparação naval, da qual resultaram edifícios de tipo
industrial que importa reabilitar J reconverter, bem como áreas a descontaminar, como é o
caso da antiga doca de pesca. Embora a aprovação dos planos de pormenor da Frente
Ribeirinha e Campo da Agonia e do Parque da Cidade tenham definido a estratégia de

ocupação e de articulação urbana para esta área, não foi ainda possível colmatar as áreas
que foram ficando por tratar, o que tem obstaculizado a consolidação de uma frente coerente,
em termos formais, e contínua em termos funcionais, que proporcione a melhoria do ambiente
urbano, a sua fruição plena aos habitantes e o seu aproveitamento turístico nas melhores
condições. 1.3Enquadramento estratégico • Esta área desempenha um papel fundamental
no interface entre Viana do Castelo e o rio e o mar, dada a sua localização no estuário do rio
Lima, uma zona de elevada concentração de infraestruturas e equipamentos
relacionados diretamente com as atividades marítimas, nomeadamente aquelas ligadas

à economia (porto comercial de mar, porto de pesca e estaleiros navais), ao desporto
(centros de vela e de remo) e ao turismo (marina de recreio). Localiza-se também nesta área
o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA), elemento fundamental no
estudo e na sensibilização para a proteção desta área e o Centro de Mar, elemento de gestão
e de articulação e divulgação de todo o seu potencial. Estão ainda previstas pelos planos
ações que reforçam o aproveitamento desta localização específica, nomeadamente a
ampliação da capacidade da marina de recreio, a construção de um terminal de cruzeiros e
a construção de empreendimentos turísticos complementares. Desempenha também um
papel de grande relevo nos domínios do lazer e do bem-estar, provendo a cidade de áreas
de excelência para a fruição da natureza, de espaços verdes, onde pode realizar-se atividade
física e de lazer. Compreende-se assim a importância desta área para a prossecução da
visão de Viana do Castelo para 2020, consagrada no Plano Estratégico: "Viana do Castelo,
destino atlântico, motor de uma economia baseada no mar e nas energias renováveis

e espaço de ambiências, urbanas e rurais, que reinterpretam a tradição regional em
contextos de inovação e contemporaneidade", pelo que importa. através da delimitação
da ARU, definir de um quadro adequado, coerente e consistente de objetivos, de ações e de
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h
medidas de gestão que conduza à sua reabilitação. 1.4Enquadramento nos Instrumentos
de Gestão do território • A área para a qual se pretende delimitar a ARU coincide com a
área de aplicação de dois planos de pormenor, executados no âmbito do programa
Vianapolis. Estes planos, apesar de terem sido desenvolvidos num contexto em que as
questões da reabilitação urbana ainda não estavam na ordem do dia, como atualmente,
manifestam nos seus relatórios grande preocupação com as questões da reabilitação urbana,
da melhoria das condições dos habitantes e do aumento da competitividade destas áreas,
propondo ações que vão no sentido da reestruturação urbana, da implementação de novos
usos, refuncionalização de estruturas degradadas, tratamento de espaço público, etc. Plano
de Pormenor da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia (PPFRCA), aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros nº 134/2002, publicada no D.R. nº 262 Série 1-B, de 13
de novembro; Alteração aprovada na reunião da Assembleia Municipal de Viana do Castelo
de 25 de fevereiro de 2011 e publicada através do Aviso nº 7644/2011 no Diário da República
nº 60, 2ª Série, de 25 de março; Retificação através da Declaração de Retificação nº
1178/2011, publicada no D.R. nº 141, 2ª Série, de 25 de julho; Este plano apresenta-se como
uma "proposta de transformação" com o objetivo de "criar as condições necessárias à
constituição de um espaço plurifuncional e ambiental equilibrado, de forma a que a melhoria
das condições do habitat possa, de facto, desencadear um processo de mudança mais
amplo, capaz de potenciar a integração económica e social da população e valorização de
toda a zona de intervenção". Plano de Pormenor do Parque da Cidade de Viana do
Castelo (PPPC), aprovado pela Declaração nº 246/2002, publicada no D.R. nº 182 Série li,
de 8 de agosto de 2002. Este plano, de acordo com o descrito no seu relatório, "é entendido
como uma intervenção integrada de requalificação urbana com uma forte componente de
valorização ambiental e de tratamento do espaço público, visando aumentar a atratividade e

a fruição quotidiana desta vasta área pela população vianense e promover as excelentes
condições

de

competitividade

que

Viana

do

Castelo

pode

desempenhar

na

região".(sublinhado nosso). 2.Delimitação da ARU da Frente Ribeirinha de Viana do
Castelo - 2.1Competência - A delimitação das ARU é da competência da Assembleia
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, sendo o ato de aprovação publicado em
Diário da República . 2.20bjetivos - A definição da ARU da Frente Ribeirinha de Viana do
Castelo tem os seguintes objetivos: A)Promover o Crescimento Inteligente - Consolidar e
reforçar a rede de equipamentos públicos; Consolidar e reforçar as estruturas
promotoras de atividades desportivas, culturais e recreativas. B)Promover o
Crescimento Sustentável - Apoiar a atividade económica; Melhorar o ambiente urbano;
Recuperar e descontaminar as áreas industriais abandonadas; Apoiar a atividade
económica relacionada com o turismo; Modernizar e gerir adequadamente as
infraestruturas existentes, com vista a um desempenho mais eficiente; Melhorar a
eficiência energética do edificado. C)Promover o Crescimento Inclusivo; Manter e criar
empregos nos setores ligados à reabilitação urbana, ao turismo, ao comércio e aos serviços.
Melhorar a acessibilidade a bens, serviços e equipamentos. D)Ao nível da Administração
e gestão do território: Reforçar a politica de reabilitação que vem sendo prosseguida pelo
município para o território concelhio Definir um contexto regulamentar, económico e fiscal
propício à reabilitação Assegurar o acesso a fontes de financiamento para a reabilitação
urbana; Adotar medidas de gestão adequadas à promoção da reabilitação urbana,
nomeadamente através de programação, regulamentação e fiscalidade, bem como da
integração das medidas de modo claro e eficaz; Dar acesso aos proprietários e titulares de
outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações a um conjunto mais alargado
de incentivos disponíveis. 2.3Efeitos - A delimitação da ARU produz os seguintes efeitos:

Quarta-feira, 19 de Agosto de 2015

-15-

A)Simplifica e agiliza os procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia de
operações urbanísticas. B)Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais
associados aos impostos municipais, nomeadamente o imposto municipal sobre imóveis
(IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT). C)Confere
aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou
frações nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e
financeiros à reabilitação urbana, nomeadamente em sede de Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) e Imposto
sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC). D)Permite o acesso facilitado a
financiamento para obras de reabilitação. E)Compromete o município a aprovar uma
operação de reabilitação urbana para esta área num prazo máximo de três anos, sob pena
de caducidade da ARU. 3.Proposta - 3.1 Para os efeitos referidos na alínea b) do ponto 2.3,
propõem-se os seguintes benefícios fiscais para os imóveis abrangidos pela ARU da Frente
Ribeirinha de Viana do Castelo alvo de ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei:
A)lsenção de IMI por um período de 5 anos; B)lsenção de IMT de prédio urbano ou de fração
de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente na 1ª
transmissão onerosa; 3.2Propõe-se ainda, como medida adicional de incentivo, a redução
em 50% das taxas administrativas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos
processos relativos a ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei, realizadas em
imóveis abrangidos pela ARU da Frente Ribeirinha de Viana do Castelo.
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QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS
1. A delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana no território de Viana do Castelo, tem
como efeito a concessão dos seguintes benefícios fiscais aos imóveis abrangidos,
desde que sejam objeto de ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei:
a) Isenção de IMI por um período de 5 anos.
b) Isenção de IMT de prédio urbano ou de fração de prédio urbano destinado
exclusivamente a habitação própria e permanente na 1ª transmissão onerosa.
2. A delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana tem ainda como efeito proporcionar o
acesso aos benefícios fiscais consagrados no Estatuto dos Benefícios Fiscais e na
Lei do Orçamento do Estado para os imóveis alvo de ações de reabilitação, nos termos
definidos pela lei:
a)

IVA à taxa reduzida (6%) para as empreitadas de reabilitação urbana realizadas
em imóveis ou em espaços públicos.

b)

Dedução à coleta para efeitos de liquidação de IRS até ao limite de 500€ de 30%
dos encargos relacionados com a reabilitação dos imóveis.

c)

Tributação de IRS à taxa autónoma de 5% de mais-valias decorrentes da alienação
de imóveis reabilitados.

d)

Tributação de IRS à taxa autónoma de 5% de rendimentos prediais decorrentes do
arrendamento de imóveis reabilitados.

e)

Isenção de IRC para os rendimentos obtidos com fundos de investimento
imobiliário, que tenham sido constituídos entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de
Dezembro de 2013 e em que pelo menos 75% dos seus ativos sejam bens imóveis
sujeitos a ações de reabilitação.

3. Para esta área foi também aprovada, como medida adicional de incentivo, a redução em
50% das taxas administrativas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos
processos relativos a ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei.
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25º conjugado com a alínea ccc)
do número 1 do artigo 33°, ambos da Lei nº 75 / 2013, de 12 de Setembro, remeter a mesma
para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia
Marinho. (08) PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO

URBANA NO TERRITÓRIO DE VIANA DO CASTELO - ARU CIDADE POENTE:Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:" PROPOSTA - DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA - CIDADE POENTE ·
ENQUADRAMENTO GERAL· A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se
prevista pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de
23 de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. De acordo com o referido
diploma legal, uma ARU consiste numa "área territorialmente delimitada que, em virtude da
insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de
utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se
refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justífique uma
intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento
próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana." A proposta de delimitação de Áreas de
Reabilitação Urbana no território de Viana do Castelo, enquadra-se na estratégia de desenvolvimento
definida para o Município, que tem na reabilitação urbana e na melhoria do ambiente urbano um dos
seus principais pilares de sustentação. A delimitação das ARU dotará o Município de ferramentas mais
eficazes para contribuir para a prossecução da missão consagrada pelo plano estratégico em vigor
para o período 2012 - 2020: "Atrair investimento orientado para a consolidação de dinâmicas
económicas existentes / emergentes com sentido de inovação, num quadro de crescente coesão e

sustentabilidade, contribuindo para

a afirmação de Viana do Castelo nos planos regional e nacional.

Além da habilitação destas áreas a um conjunto de incentivos previstos pela legislação em vigor,
descriminados em cada uma das propostas, pretende-se que estas áreas, para as quais foram
identificados alguns problemas e algumas potencialidades venham a construir-se como focos de
regeneração urbana cujos efeitos sejam replicáveis e extensivas a áreas territoriais mais vastas. Com
este fim, foram definidos 4 domínios de atuação, dentro dos quais são elencados os objetivos que
estarão na base das ações a definir no âmbito das Operações de Reabilitação Urbana subsequentes

à delimitação destas ARU:- Crescimento Inteligente - Os territórios inteligentes são aqueles que
conseguem criar uma atmosfera propícia ao desenvolvimento e à circulação do conhecimento, das
ideias, da aprendizagem e da inovação. Para tal, além da intervenção no sistema de inovação,
composto pelas instituições, pelas organizações, pelas empresas, etc., torna-se necessário intervir nos
sistemas digitais que permitem a comunicação e a difusão da informação, bem como no processo de
capacitação da população em geral através do aumento dos níveis de educação e de competências.
Crescimento Sustentável - Embora a sustentabilidade, enquanto conceito alargado, esteja
subjacente ao conceito estratégico desenvolvido e presente em todos os domínios de atuação, são
incluídos neste domínio os objetivos que relacionam desenvolvimento com eficácia económica e
sustentabilidade ambiental. Ganham, por isso destaque os temas relativos à difusão e adoção de
práticas de intervenção preventiva sobre as estruturas construídas (edificado e infraestruturas), o
programa de investimento público e fontes de financiamento, bem como à adoção de práticas nos
domínios da construção e da mobilidade que contribuam para a diminuição dos custos energéticos e
para a redução da poluição atmosférica e sonora. Ao nível de áreas onde cessaram atividades
industriais e que, por esse motivo, permanecem desqualificadas e inaptas, interessa também promover
a sua recuperação e descontaminação. Crescimento Inclusivo • Integram este domínio de atuação
as medidas relativas às condições de vida das populações, nomeadamente das comunidades
desfavorecidas, da criação de empregos, da exclusão social e da resolução ou mitigação de alguns
constrangimentos relacionados com a mobilidade e com o acesso a serviços de apoio à infância e à
3ª idade. Além deste aspeto, deverão ainda ser tomadas em consideração intervenções integradas
que adicionem à vertente programática e assistencial, as intervenções físicas que melhorem as
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condições de habitações em bairros e em áreas deprimidas, bem como a requalificação dos espaços
públicos envolventes. Administração e Gestão do Território - Este domínio de atuação é constituído
por medidas destinadas a tornar maís clara e assertiva a relação existente entre a administração e a
população, tendo a reabilitação urbana como referência. Nesse sentido, pretende-se estabelecer um
programa de investimento e de iniciativas públicas, um contexto regulamentar, económico e fiscal, bem
como medidas de gestão adequadas que contribuam para a criação de um quadro de referência mais
nítido e estável na gestão destas partes do território. Por fim, pretende-se também garantir que as
entidades privadas e públicas tenham acesso preferencial a fontes de financiamento específicas para
a reabilitação urbana.

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA • 1.Enquadramento -

1.1Enquadramento legal - A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se
prevista pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de ·
23 de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. De acordo com o referido
diploma legal, uma ARU consiste numa "área territorialmente delimitada que, em virtude da

insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de
utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se
refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma
intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento
próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana." 1.2Enquadramento territorial De acordo
com os dados dos Censos 2011, a área alvo de delimitação possui cerca de 75,77 ha e uma população
de 3840 habitantes (50 habitantes por hectare). Trata-se de uma área periférica, na transição entre as
primeiras áreas de expansão da cidade a poente e os núcleos rurais da freguesia da Areosa,
encontrando-se delimitada a poente pelo eixo definido pela Av. de Angola, Rua Dr. Pedro Barbosa e
Av. do Atlântico, excluindo o quarteirão do lote 23 (PP da Frente Ribeirinha), a sul pelas ruas de S.
José e Dona Amélia de Morais na sua articulação com a rotunda do campo de futebol, a nascente pelo
eixo constituído pela Rua dos Sobreiros e Rua Dr. Moisés Alves de Pinho e a norte pelo limite físico
estabelecido pela quinta do Paula Ferreira, pela antiga fábrica da SIMAC e pela veiga da Areosa. Na
sua génese, a área delimitada para a ARU caraterizava-se essencialmente por uma zona periférica à
cidade, constituída por um cadastro de pequenas quintas e parcelas de terreno de desenho irregular

e sem grandes condições de acessibilidade. Estendendo-se numa plataforma relativamente suave
entre o mar e a serra de Sta. Luzia, a área era atravessada pelas saídas da cidade para Norte - viaférrea (datada de 1878) e antiga EN 13 (já visível na cartografia de 1938) e apresentava uma ocupação
urbana muito escassa. A nascente, a ocupação urbana terminava no Bairro das Ursulinas - datado de
1914 - e permitia ainda a acessibilidade ao Campo do Sport Clube Vianense (o clube nasceu em
1898), o qual terá aproveitado o cadastro das parcelas e a sua localização periférica para a sua
implantação. No interior desta área existiam pontualmente alguns núcleos de habitação dispersa e
ainda pouco concentrada - Cabeços e Lamosos - apoiados em arruamentos interiores e descontínuos
em relação à malha urbana. A poente existiam algumas construções de carater industrial
designadamente as instalações da antiga Fábrica dos Pimentas (já visível na cartografia de 1938) e o
matadouro Municipal construído em 1926, mas a ocupação reduzia-se a pequenas edificações à face
da antiga Estrada Nacional que saía do Campo da Agonia para Norte e que tinha a sua máxima
expressão no quarteirão da sua frente poente, hoje parcialmente demolido. A partir dos anos 60, com
a expansão urbana da cidade e a elabor.ação dos primeiros planos de urbanização, criaram-se novas
acessibilidades que permitiram a progressiva ocupação e subdivisão do cadastro das antigas quintas
e de algumas parcelas estruturadas perpendicularmente à plataforma da antiga EN13. Os planos de
urbanização então elaborados permitiram, pelo menos numa 1ª fase, estruturar as ocupações - o
desenho dos loteamentos executados aproxima-se do previsto em estudos -

contudo, a

conceção/execução fragmentada, sem estudos de enquadramento, originou descontinuidade nos
traçados viários e implantação de edifícios. As acessibilidades nascidas na transição do século - EN13
e via-férrea - constituem-se progressivamente como eixos estruturantes e elementos de fronteira no
território da ARU desenhando um zonamento predominantemente habitacional a nascente - as
urbanizações aí edificadas constituem a expansão natural da cidade e transformação num dormitório
- enquanto a poente, a construção da Escola Comercial e Industrial e a importância da EN 13 como
via de ligação entre urbes atrai outros equipamentos que induzem o crescimento nas áreas
envolventes de atividades predominantemente terciárias - comércio, serviços e equipamentos. O
tecido urbano existente reflete os diferentes tempos de ocupação do território caraterizando-se por
várias matrizes e núcleos contrastantes, a saber: Núcleo da Quinta de Monserrate - a sul e nascente,
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sobre a Av. do Atlântico. O plano identifica como prioridades de intervenção, através de Propostas de
UOPGs UP 1 e UE 5, designadamente a redefinição de estrutura viária e intervenção no tecido
edificado. 2.Delimitação da ARU Cidade Poente de Viana do Castelo - 2.1\Competências A
delimitação das ARU é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara
Municipal, sendo o ato de aprovação publicado em Diário da República. 2.20bjetivos ·A definição da
ARU Cidade Poente de Viana do Castelo tem os seguintes objetivos: A)Promover o Crescimento
Inteligente • Consolidar e reforçar a rede de equipamentos públicos; Consolidar e reforçar as
estruturas promotoras de atividades desportivas, culturais e recreativas; B)Promover o Crescimento
Sustentável ·Apoiar a atividade económica, Melhorar o ambiente urbano; Recuperar e descontaminar
as áreas industriais abandonadas Modernizar e gerir adequadamente as infraestruturas existentes,
com vista a um desempenho mais eficiente Melhorar a eficiência energética do edificado Reintegrar
edifícios existentes que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados no mercado de
venda I arrendamento através da sua reabilitação C)Promover o Crescimento Inclusivo· Manter e
criar empregos nos setores ligados à reabilitação urbana, ao turismo, ao comércio e aos serviços;
Apoiar os setores sociais mais vulneráveis; Melhorar a acessibilidade a bens, serviços e equipamentos;
D)Ao nível da Administração e gestão do território:- Reforçar a política de reabilitação que vem
sendo prosseguida pelo município para o território concelhio; Definir um contexto regulamentar,
económico e fiscal propício à reabilitação; Assegurar o acesso a fontes de financiamento para a
reabilitação urbana; Adotar medidas de gestão adequadas à promoção da reabilitação urbana,
nomeadamente através de programação, regulamentação e fiscalidade, bem como da integração das
medidas de modo claro e eficaz; Dar acesso aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e
encargos sobre os edifícios ou frações a um conjunto mais alargado de incentivos disponíveis;
2.3Efeitos • A delimitação da ARU produz os seguintes efeitos: a) Simplifica e agiliza os
procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia de operações urbanísticas. b) Obriga à
definição pelo município de benefícios fiscais associados aos impostos municipais,
nomeadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões
onerosas de imóveis (IMT). c) Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e
encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e

incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nomeadamente em sede de Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre
o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC). d) Permite o acesso facilitado a financiamento para obras
de reabilitação. e) Compromete o município a aprovar uma operação de reabilitação urbana para esta
área num prazo máximo de três anos, sob pena de caducidade da ARU. 3.Proposta - 3.1 Para os
efeitos referidos na alínea b) do ponto 2.2, propõem-se os seguintes benefícios fiscais para os imóveis
abrangidos pela ARU da Cidade Poente alvo de ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei:
A)lsenção de IMI por um período de 5 anos B)lsenção de IMT de prédio urbano ou de fração de prédio
urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente na 1ª transmissão. onerosa
3.2Propõe-se ainda, como medida adicional de incentivo, a redução em 50% das taxas administrativas
cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos processos relativos a ações de reabilitação, nos
termos definidos pela lei, realizadas em imóveis abrangidos pela ARU da Cidade Poente.
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carateriza-se por uma estrutura mais regular apoiada numa rede viária servida por passeio e
estacionamento, com uma tipologia de construções de maior volume - cérceas de 4 ou mais pisos sem logradouros privados e normalmente associadas a urbanizações e loteamentos executados na
área de expansão da cidade. Núcleo do Bairro dos Cabeços - - a norte e nas áreas interiores da ARU,
correspondente a uma malha de áreas degradadas, sem estrutura urbana definida, ocupadas com
edificações predominantemente de 1 e 2 pisos, por vezes implantadas à face dos caminhos e
apresentando deficientes condições de habitabilidade. Núcleo da EN 13 - - Dispondo-se ao longo da
plataforma da antiga estrada nacional, carateriza-se predominantemente por um cadastro de parcelas
estreitas e profundas as quais, face à ausência de regras de ocupação ou estudos urbanísticos, estão
edificadas com uma frente urbana sobre a EN 13 (edifícios de habitação e comércio), ocupando a
parcela interior com grandes pavilhões que tiram partido da sua profundidade. Trata -se de uma área
degradada sob o ponto de vista urbanístico e paisagístico, onde predominam armazéns e oficinas de
grande volumetria e fraca qualidade arquitetónica, coexistindo com edifícios de habitação. Núcleo da
Escola Secundária de Monserrate - A plataforma da Av. do Atlântico consolida-se como uma zona de
equipamentos onde sobressai a Escola Secundária de Monserrate (antiga Escola Comercial e
Industrial já prevista nos primeiros planos de urbanização e edificada em1964) mas onde
progressivamente se têm vindo a instalar outros equipamentos escolares ou de serviços, constituindo
parcelas de alguma dimensão com uma relação indireta sobre o espaço público. Devido a essa
sucessão de intervenções e às caraterísticas topográficas da área delimitada, a malha urbana
apresenta alguma descontinuidade no seu desenho originando situações de contato entre as matrizes
que não se encontram resolvidas e que contribuem para a desqualificação urbana dos espaços. O
espaço público resultante é o somatório das várias intervenções desarticuladas, a estrutura viária tem
um desenho irregular, sem continuidade e muitas vezes sem infraestruturas adequadas - passeios,
estacionamento ou mobiliário urbano. 1.3Enquadramento estratégico - Esta área desempenha um
papel de grande importância na coesão territorial de Viana do Castelo, uma vez que, constituindo a
frente Norte da cidade, emerge como um núcleo urbano multifuncional que reflete as caraterísticas do
seu crescimento como área de expansão natural da cidade a partir do seu centro histórico, por um lado
caraterizando-se como área periférica de instalação de um conjunto de equipamentos de apoio à

população e serviços de apoio às empresas, por outro constituindo-se como um núcleo
predominantemente habitacional e de alguma densidade demográfica, zona de "dormitório" adjacente
à cidade que acolhe atualmente uma população envelhecida ou socialmente desintegrada. A ARU
proposta pretende consolidar o tecido urbano existente, visando obrigatoriamente a futura
implementação de uma estratégia de reabilitação e de processos de regeneração urbana tendo em
conta a melhoria do espaço público, a reorganização dos espaços de circulação viária e pedonal, a
implementação de sistemas inovadores de recolha de resíduos e a renovação das redes de águas,
saneamento e eletricidade, bem como a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade
condicionada. A intervenção passa ainda pela definição de ações de regeneração urbana (por ex:
conversão de áreas industriais abandonadas) ou de integração de comunidades desfavorecidas
envolvendo a reabilitação de áreas ou edifícios degradados ou abandonados (por ex: reabilitação e
reconversão física e social de bairros ou áreas socialmente degradas). Ao dotar as estruturas
existentes com condições de habitabilidade e salubridade, em conjunto com fator de proximidade e
com a requalificação dos espaços coletivos, é possível qualificar os imóveis reabilitados como uma
opção viável e desejável, garantindo uma evolução territorial harmoniosa, abrangendo as dimensões
da ocupação e gestão do território, da mobilidade e do acesso aos serviços coletivos. Pretende-se,
desta forma, e na sequência do Projeto Cidades Saudáveis a que o Município aderiu há mais de uma
década, implementar práticas que contribuam para um envelhecimento ativo e saudável e a melhoria
das condições de mobilidade interna (abrangendo diversas componentes como a rede viária, os
transportes públicos, o estacionamento, etc.), com soluções adequadas às diferentes situações e
problemas específicos das áreas urbanas. 1.4Enquadramento nos Instrumentos de Gestão do
Território - A área de reabilitação urbana a delimitar é gerida pelo Plano de Urbanização da Cidade

aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 1056/91, publicado no Diário da Republica n. 0
239, Série 1-B de 17 de Outubro, alterado e republicado pelo Aviso 20245 /2008 publicado no Diário
da República n.0 136 Serie li, de 16 de Julho. De acordo com este plano, a área abrangida pela ARU
encontra-se classificada como solo urbano, na sua grande maioria como solo urbano/ solo urbanizado
- zonas de edifícios multifamiliares. Pontualmente a área é ainda classificada como solo urbano/solo
urbanizado - zonas de equipamentos existentes - que têm a sua maior expressão na sua frente poente
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25º conjugado com a alínea ccc)
do número 1 do artigo 33°, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter a mesma
para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia
Marinho. (09) PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO

URBANA NO TERRITÓRIO DE VIANA DO CASTELO - ARU DE DARQUE:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA - DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA -

DARQUE -

ENQUADRAMENTO GERAL - A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU)

encontra-se prevista pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo
DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de
agosto. - De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa "área
territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos
edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos
e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso,
solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de
uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de
pormenor de reabilitação urbana." A proposta de delimitação de Áreas de Reabilitação

Urbana no território de Viana do Castelo, enquadra-se na estratégia de desenvolvimento
definida para o Município, que tem na reabilitação urbana e na melhoria do ambiente urbano
um dos seus principais pilares de sustentação. A delimitação das ARU dotará o Município de
ferramentas mais eficazes para contribuir para a prossecução da missão consagrada pelo
plano estratégico em vigor para o período 2012 - 2020: "Atrair investimento orientado para a
consolidação de dinâmicas económicas existentes / emergentes com sentido de inovação,
num quadro de crescente coesão e sustentabilidade, contribuindo para a afirmação de Viana
do Castelo nos planos regional e nacional. Além da habilitação destas áreas a um conjunto

de incentivos previstos pela legislação em vigor, descriminados em cada uma das propostas,
pretende-se que estas áreas, para as quais foram identificados alguns problemas e algumas
potencialidades venham a construir-se como focos de regeneração urbana cujos efeitos
sejam replicáveis e extensivos a áreas territoriais mais vastas. Com este fim, foram definidos
4 domínios de atuação, dentro dos quais são elencados os objetivos que estarão na base
das ações a definir no âmbito das Operações de Reabilitação Urbana subsequentes à
delimitação destas ARU:- Crescimento Inteligente - Os territórios inteligentes são aqueles
que conseguem criar uma atmosfera propícia ao desenvolvimento e à circulação do
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conhecimento, das ideias, da aprendizagem e da inovação. Para tal, além da intervenção no
sistema de inovação, composto pelas instituições, pelas organizações, pelas empresas, etc.,
torna-se necessário intervir nos sistemas digitais que permitem a comunicação e a difusão
da informação, bem como no processo de capacitação da população em geral através do
aumento dos níveis de educação e de competências. Crescimento Sustentável - Embora a
sustentabilidade, enquanto conceito alargado, esteja subjacente ao conceito estratégico
desenvolvido e presente em todos os domínios de atuação, são incluídos neste domínio os
objetivos que relacionam desenvolvimento com eficácia económica e sustentabilidade
ambiental. Ganham, por isso destaque os temas relativos à difusão e adoção de práticas de
intervenção preventiva sobre as estruturas construídas (edificado e infraestruturas), o
programa de investimento público e fontes de financiamento, bem como à adoção de práticas
nos domínios da construção e da mobilidade que contribuam para a diminuição dos custos
energéticos e para a redução da poluição atmosférica e sonora. Ao nível de áreas onde
cessaram atividades industriais e que, por esse motivo, permanecem desqualificadas e
inaptas, interessa também promover a sua recuperação e descontaminação. Crescimento
Inclusivo - Integram este domínio de atuação as medidas relativas às condições de vida das
populações, nomeadamente das comunidades desfavorecidas, da criação de empregos, da
exclusão social e da resolução ou mitigação de alguns constrangimentos relacionados com
a mobilidade e com o acesso a serviços de apoio à infância e à 3ª idade. Além deste aspeto,
deverão ainda ser tomadas em consideração intervenções integradas que adicionem à
vertente programática e assistencial, as intervenções físicas que melhorem as condições de
habitações em bairros e em áreas deprimidas, bem como a requalificação dos espaços
públicos envolventes. Administração e Gestão do Território - Este domínio de atuação é
constituído por medidas destinadas a tornar mais clara e assertiva a relação existente entre
a administração e a população, tendo a reabilitação urbana como referência . Nesse sentido,

pretende-se estabelecer um programa de investimento e de iniciativas públicas, um contexto
regulamentar, económico e fiscal, bem como medidas de gestão adequadas que contribuam
para a criação de um quadro de referência mais nítido e estável na gestão destas partes do
território. Por fim, pretende-se também garantir que as entidades privadas e públicas tenham
acesso preferencial a fontes de financiamento específicas para a reabilitação urbana.
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA - 1. Enquadramento· 1.1 . Enquadramento
legal - A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se prevista pelo
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de 23 de
outubro, alterado e .republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. De acordo com o
referido diploma legal, uma ARU consiste numa "área territorialmente delimitada que, em
virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos
equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva,
designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou
salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação
urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana."
1.2 Enquadramento territorial - A área alvo de delimitação tem cerca de 165,48 ha e a
população residente, de acordo com os Censos de 2011 é composta por 5167 indivíduos,
correspondendo estes valores a 66,10% da população e 18,43% da área da freguesia de
Oarque. Esta é composta por três grandes unidades: planície costeira, limitada a nascente
pela EN. 13, a segunda unidade dispõe-se ao longo da encosta norte do Monte Galeão
estendendo-se até ao rio, e a 3ª engloba a encosta e meia encosta nascente até ao limite da
freguesia de Mazarefes. A área alvo de delimitação corresponde genericamente à área
urbana desta segunda unidade de Darque, essencialmente a norte da E. N. 13, englobando,
parcialmente a sul desta, o loteamento da Quinta da Bouça e a parte superior do núcleo
histórico de Darque. Encontra-se inserida numa freguesia historicamente. ~eferenciada pela
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fertilidade dos campos, localização favorável ao comércio, no encontro entre as estradas de
Braga, Ponte do Lima e Porto, pela presença de 2 cais (novo a poente, velho a nascente),
pontos de chegada do trafego fluvial de mercadorias e, até a construção das pontes de
madeira e posteriormente ponte metálica, de atravessamento para a margem norte da cidade.
Junto ao primeiro, vai-se localizar a fábrica de Louça de Viana e posteriormente a empresa
de pesca e a seca do Bacalhau. O segundo, a nascente, mais protegido da influência atlântica
vai, em conjunto com o entroncamento das estradas anteriormente referidas, possivelmente
a norte da atual Igreja paroquial, dar origem ao atual núcleo histórico de Darque. Tanto o
traçado da Estrada Nacional 13 como a linha do Minho, vieram introduzir um corte na malha
urbana, ficando a parte alta de menor dimensão, separada do núcleo central, por este duplo
atravessamento. Do Cais Novo partem as principais vias estruturantes. Para além da atual
E.N. 13, a Rua da Seca, onde se apoiam os edifícios da Empresa de Pescas de Viana, e cujo
traçado se pensa corresponder à antiga estrada Viana Barcelos, e paralela a esta a Rua e a
Travessa das Rosas. É nesta, nas respetivas perpendiculares que se dirigem para o monte
do Galeão e na Estrada Nacional 13, que se apoiam as mais antigas edificações exteriores
ao núcleo histórico referenciadas em cartografia, concentradas em particular a poente, na
proximidade dos edifícios da Empresa de Pescas de Viana, da ponte Eiffel e a nascente, do
núcleo histórico de Darque. Tirando aquele núcleo, os eixos e edificações referenciados
anteriormente, a ocupação urbana é de gestação recente, com início da década de 60 do
século passado, encontrando-se em grande parte estabilizada no final da década de 80,
embora se tenha procedido posteriormente a colmatações de alguns vazios existentes, sendo
as mais significativas a construção de equipamentos ou habitação social. É composta por
três grandes setores de tecido consolidado, a poente, sul e nascente, embora de gestação
diversa, e uma grande área central contida por aqueles e pelo rio Lima a norte, heterogénea
no que respeita a usos, grau de urbanização e época de ocupação. Os dois primeiros setorns

tem origem na 2ª metade do seculo 20, são estruturados por malha ortogonal apoiada na
Estrada Nacional 13 e com uso predominantemente habitacional. O terceiro, composto pelo
núcleo histórico, de gestação e/ou desenvolvimento mais antiga, com origem provavelmente,
no avanço das areias que forçam a deslocação da Igreja Paroquial de Santa Maria das Areias
(Darque Maior) para a localização atual (Darque Menor - S. Sebastião). A área central, possui
ocupação mais densa, a sul da linha de caminho-de-ferro, mas com áreas intersticiais por
ocupar, sem estrutura viária clara, sem homogeneidade no edificado, no que respeita a
épocas de gestação, cérceas ou tipologia. A norte da via-férrea e a poente do núcleo histórico
de Darque e estendendo-se até à margem do rio lima, a ocupação é ainda pouca densa,
principalmente composta por habitação concentrada em pequenos núcleos, separados entre
si por ocupações industriais, por vezes abandonadas, ou bolsas de terrenos, nunca
urbanizadas, onde dispersas no seu interior se localizam habitações ou pequenas oficinas,
muitas delas dependentes, para acesso, do estradão que acompanha a conduta exutora da
"Portucel" ao longo da margem esquerda do rio Lima. Em acréscimo, o espaço público acusa
degradação, causada quer pelo desgaste natural ou por ausência de infraestruturas, como
rede de drenagem de águas pluviais. Junte-se a esta, falta de continuidade de percursos, a
ausência de passeios, ou mesmo pavimentação em casos extremos. Existem no terreno
ações de requalificação, que importa reforçar dadas as carências existentes. No edificado
nota-se uma associação entre idade da edificação e o grau de degradação e abandono. 1.3.
Enquadramento estratégico - Espraiada ao longo da margem esquerda do rio Lima, toda a

área está fundamentalmente dependente das ligações com o lado norte da cidade,
particularmente da Ponte Eiffel, dada a grande concentração de funções não habitacionais
no centro histórico, a excentricidade e carater de autoestrada das alternativas. É atravessada
por infraestruturas viárias importantes do ponto de vista de acessibilidades regionais que,
pela sua natureza ou desenho, cortam o espaço urbano, e no caso rodoviário são em
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simultâneo, o principal elemento unificador deste. A área a norte esteve cativa para a
expansão do Porto de Mar. Dado ocupar o espaço mais próximo do rio contribuiu para a
indefinição da área envolvente, dada a natureza estruturante deste tipo de equipamento,
nomeadamente a nível da relação com rio, de trafego e atividades envolventes. Pese estas
condicionantes, a freguesia onde se insere assistiu a um crescimento demográfico elevado,
em especial entre 1961 e 1981, porventura proveniente de migração de zonas rurais.
Possivelmente em resultado de um processo de integração de segmentos significativos da
população por solidificar, a zona concentra hoje ainda níveis relativamente elevados, face à
envolvente, de desemprego e população inativa, refletida num número relativamente alto de
beneficiários de Rendimento Social de Inserção na freguesia. A construção de um apeadeiro
no lugar da Areia, veio melhorar a acessibilidade da zona. Em acréscimo, a Linha do Minho
foi alvo de um programa de encerramento de passagens de nível, levado a cabo pela Câmara
Municipal e REFER, o qual veio melhorar a segurança dos atravessamentos desta. Contudo,
o espaçamento de número de pontos de atravessamento, que permanece ainda inadequado
a espaços urbanos, veio limitar os efeitos desta intervenção no que respeita à desarticulação
existente do tecido urbano, com origem na ausência de desenho unificador deste. Também
neste momento a relação da Estrada Nacional 13 com a envolvente ainda é desadequada
face ao desenvolvimento urbano que ali ocorreu. No respeitante à indefinição da área a norte,
esta veio progressivamente a ser reduzida com a revisão do Plano Diretor Municipal, onde a
área afeta ao Porto de Mar fica limitada à zona a jusante da Ponte Eiffel. A nascente o núcleo
histórico mantem a sua estrutura e preserva um conjunto edificado que, pese embora a
agregação de edificações mais recentes, ainda possui um carater distintivo da envolvente,
uma vez que, ao contrário das zonas mais próximas do centro de Viana do Castelo, não
sofreu grandes transformações. Fruto da sua configuração, onde os edifícios de maior valor
patrimonial se dispõe ao longo de arruamentos que unem a parte alta, pontuada pela Igreja

de S. Sebastião, com o Rio Lima, possui um potencial turístico passível de aproveitamento.
A revisão do Plano Diretor Municipal, a alteração por adaptação do Plano de Urbanização da
Cidade e a elaboração em paralelo do Plano de Pormenor para a área marginal ao Rio Lima,
entre a ponte Eiffel e a ponte do IC 1 em Darque, vieram introduzir alterações nas perspetivas
de desenvolvimento da zona. O acesso revisto ao Porto de Mar, liberta a frente ribeirinha,
preservando a relação entre núcleo histórico e rio. Desaparece, a poente do núcleo histórico,
a área prevista para expansão do Porto de Mar e propõe-se a aproximação do espaço urbano
da

beira-rio.

Para servir,

estruturar e rematar o espaço urbano,

resultante do

desaparecimento daquela área de reserva para expansão a montante da Ponte Eiffel, é
proposta uma via de caracter urbano entre pontes. Toda a frente ribeirinha, ainda livre de
edificação a norte desta via, é reservada para usos de lazer ou equipamentos de apoio a
atividades náuticas. Destes, foi já edificado o Centro de Canoagem, componente do Projeto
de Centro de Mar, cujo objetivo é o reforço do papel de Viana do Castelo na náutica de recreio
do espaço atlântico. A Câmara aprovou em 5 de Março de 2012 a revisão do Plano
Estratégico com um horizonte até 2020. Este assenta numa visão, missão e valores,
elementos de referência que, refletem o resultado esperado da sua execução, servem para
mobilizar e orientar o processo de desenvolvimento do concelho aí delineados. Estes
elementos de referência são:- Visão: Viana do Castelo, destino atlântico associado aos
valores da sustentabilidade, motor de uma economia baseada no mar e nas energias
renováveis e espaço de ambiências, urbanas e rurais, que reinterpretam a tradição regional
em contextos de inovação e contemporaneidade. Missão: atrair investimento orientado para
a consolidação de dinâmicas económicas existentes/ emergentes com sentido de inovação,
num quadro de crescente coesão e sustentabilidade, contribuindo para a afirmação de Viana
do Castelo nos planos regional e nacional. Valores: Contemporaneidade no sentido de
obrigar à adoção e integração das dimensões de inovação e de sustentabilidade nos sistemas
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cultural, social e económico e nas estruturas locais; Coesão enquanto garantia de crescente
equidade nas estruturas, social e territorial, locais perante as oportunidades e no acesso a
bens e serviços públicos; Participação traduzida no envolvimento ativo e sistemático dos
agentes, públicos e privados, na prossecução da estratégia de desenvolvimento formulada e
na execução e regulação do respetivo plano de ação; Cooperação no duplo sentido, de
interação interna e de abertura e relacionamento com o exterior, assegurando a Viana do
Castelo um posicionamento ativo no contexto das dinâmicas de globalização. Para além
destes elementos, o Plano Estratégico define um conjunto de objetivos dos quais, face ao
enquadramento da área de reabilitação a delimitar se salientam os seguintes:- Garantir uma
evolução territorial harmoniosa, abrangendo as dimensões da ocupação e gestão do
território, da mobilidade e do acesso aos serviços coletivos; Qualificar o mercado de trabalho
e melhorar o seu funcionamento; Promover a qualificação das pessoas num sentido de
melhoria da sua qualidade de vida e de desenvolvimento da dimensão humana e num quadro
de abertura à diversidade e ao multiculturalismo; Promover e valorizar o capital cultural local
e regional e favorecer a sua transformação em fatores de qualificação das pessoas, de
melhoria da sua qualidade de vida e de fomento das artes e da criatividade; Aprofundar
respostas inovadoras, multidisciplinares e integradas, para os problemas sociais e da
exclusão. Promover a salvaguarda e valorização das áreas ambientalmente mais sensíveis,
designadamente, a orla costeira, as zonas ribeirinhas e outras áreas de Rede de Natura;
Reforçar o concelho de Viana do Castelo como destino turístico, sustentável e diferenciador,
baseado na diversidade de recursos e ativos locais e regionais. 1.4Enquadramento nos
Instrumentos de Gestão do Território - A área de reabilitação urbana a delimitar é gerida

pelo Plano de Urbanização da Cidade aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros
n.º 92/99, publicado no Diário da Republica n. 0 188, Série 1-B de 13 de Agosto e no Diário da
Republica n. 0 229/99 Série 1 B, 3° Suplemento de 30 de Dezembro, alterado e republicado

pelo Aviso 20245 /2008 publicado no Diário da República n. 0 136 Serie li, de 16 de Julho. É
abrangida parcialmente a norte pela área de aplicação do Plano de Pormenor para a área
marginal ao Rio Lima entre a Ponte Eiffel e a Ponte do IC 1 em Darque, aprovado pela
Assembleia Municipal de viana do Castelo de 4 de Janeiro de 2010, publicado pelo Aviso n. 0
1269/2010 no Diário da República n. 0 12, Série li de 19 de Janeiro e pela Declaração de
Retificação n. 0 152/10 no D. R. n. 0 17 Serie li de 26 de Janeiro. 2.Delimitação da ARU de
Darque - 2.1 Competência - A delimitação das ARU é da competência da Assembleia

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, sendo o ato de aprovação publicado em Diário
da República. 2.20bjetivos - A definição da ARU de Darque tem os seguintes objetivos:- a)
Promover o Crescimento Inteligente - Consolidar e reforçar a rede de equipamentos

públicos; Consolidar e reforçar as estruturas promotoras de atividades desportivas, culturais
e recreativas. b) Promover o Crescimento Sustentável - Apoiar a atividade económica;
Melhorar o ambiente urbano; Recuperar e descontaminar as áreas industriais abandonadas;
Apoiar a atividade económica relacionada com o turismo; Modernizar e gerir adequadamente
as infraestruturas existentes, com vista a um desempenho mais eficiente; Melhorar a
eficiência energética do edificado; Reintegrar edifícios existentes que se encontram
degradados ou funcionalmente inadequados no mercado de venda I arrendamento através
da sua reabilitação. c) Promover o Crescimento Inclusivo - Manter e criar empregos nos
setores ligados à reabilitação urbana, ao turismo, ao comércio e aos serviços; Melhorar a
acessibilidade a bens, serviços e equipamentos; Apoiar os setores sociais mais vulneráveis.
d) Ao nível da Administração e gestão do território:- Reforçar a política de reabilitação

que vem sendo prosseguida pelo município para o território concelhio; Definir um contexto
regulamentar, económico e fiscal propício à reabilitação; Assegurar o acesso a fontes de
financiamento para a reabilitação urbana; Adotar medidas de gestão adequadas à promoção
da reabilitação urbana, nomeadamente ·através de programação, regulamentação e
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fiscalidade, bem como da integração das medidas de modo claro e eficaz; Dar acesso aos
proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações a
um conjunto mais alargado de incentivos disponíveis. 2.3. Efeitos - A delimitação da ARU
produz os seguintes efeitos: a) Simplifica e agiliza os procedimentos de licenciamento e de
comunicação prévia de operações urbanísticas. b) Obriga à definição pelo município de
benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nomeadamente o imposto
municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de
imóveis (IMT). c) Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e
encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos, o direito de acesso aos
apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nomeadamente em sede
de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre o Rendimento de pessoas
Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC). d) Permite o
acesso facilitado a financiamento para obras de reabilitação. e) Compromete o município a
aprovar uma operação de reabilitação urbana para esta área num prazo máximo de três anos,
sob pena de caducidade da ARU. 3. Proposta - 1. 2. 3. 3.1 • Para os efeitos referidos na
alínea b) do ponto 2.3, propõem-se os seguintes benefícios fiscais para os imóveis
abrangidos pela ARU de Darque alvo de ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei:
A)lsenção de IMI por um período de 5 anos B)lsenção de IMT de prédio urbano ou de fração
de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente na 1ª
transmissão onerosa. 3.2Propõe-se ainda, como medida adicional de incentivo, a redução
em 50% das taxas administrativas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos
processos relativos a ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei, realizadas em
imóveis abrangidos pela ARU de Darque.
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QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS
1. A delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana no território de Viana do Castelo, tem
como efeito a concessão dos seguintes benefícios fiscais aos imóveis abrangidos,
desde que sejam objeto de ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei:
a) Isenção de IMI por um período de 5 anos.
b)

Isenção de IMT de prédio urbano ou de fração de prédio urbano destinado
exclusivamente a habitação própria e permanente na 1ª transmissão onerosa.

2. A delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana tem ainda como efeito proporcionar o
acesso aos benefícios fiscais consagrados no Estatuto dos Benefícios Fiscais e na
Lei do Orçamento do Estado para os imóveis alvo de ações de reabilitação, nos termos
definidos pela lei:
a) IVA à taxa reduzida (6%) para as empreitadas de reabilitação urbana realizadas em
imóveis ou em espaços públicos.
b) Dedução à coleta para efeitos de liquidação de IRS até ao limite de 500€ de 30% dos
encargos relacionados com a reabilitação dos imóveis.
e) Tributação de IRS à taxa autónoma de 5% de mais-valias decorrentes da alienação
de imóveis reabilitados.
a) Tributação de IRS à taxa autónoma de 5% de rendimentos prediais decorrentes do
arrendamento de imóveis reabilitados.
b) Isenção de IRC para os rendimentos obtidos com fundos de investimento imobiliário,
que tenham sido constituídos entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2013
e em que pelo menos 75% dos seus ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações de
reabilitação.
3. Para esta área foi também aprovada, como medida adicional de incentivo, a redução em
50% das taxas administrativas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos
processos relativos a ações de reabilitação, nos termos definidos pela lei.
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25º conjugado com a alínea ccc)
do número 1 do artigo 33°, ambos da Lei nº 75/ 2013, de 12 de Setembro, remeter a mesma
para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia
Marinho.

( 1O)

PROTOCOLOS

DE

COLABORAÇÃO

COM

JUNTAS

DE

FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:- "PROPOSTA- PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA:- Nos
termos da Lei n275/ 2013 de 12 de Setembro, conforme regulamento aprovado na
Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito da colaboração técnicofinanceira que o Município de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as Juntas de
Freguesia, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios para a execução de obras. A
Câmara Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as freguesias, de
acordo com o acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais relativas aos
empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento
em 2015 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar
pelos Serviços Técnicos Municipais:

Juntas de
Freguesia
Alvarães
Lanheses
Nogueira
Vila Nova Anha
Chafé
Vila Punhe

Montante
(euros)
25.000
17.000
30.000
2.000
1.705
21.800
10.500

Designação Obra
Aquisição Imóvel/ Núcleo Telheiras
Reabilitação Edifício Sede Antiga Escola
Caminho das Águas Férreas
Rua Barroco/ Reforço
Reparação Carrinha
Caminho Moinho
Rua Fonte Outrelo

Número de
Compromisso
3578/2015
3579/2015
3580/2015
3581/2015
3582/2015
3583/2015
3584/2015

Castelo Neiva

18.000
12.300
5.800

Rua Calvário
Rua Acesso Azenhas
Arranjo Urbanístico Rua Passadiço à
Avenida Central e Arranjo Alminhas

3585/2015
3586/2015
3587/2015

S. Romão de Neiva

2.360

Reparação Trator

3588/2015

UF Cardielos e
Serreleis

8.500

Pavimentação Rua das Duas Bicas

3589/2015

Total

155.010

(a) José Maria Costa. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (11) CONCESSÃO DO LOTE N. 0 46 -

PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE - À VIANADECON-CONSTRUÇÃO
NAVAL, SA:- Foi presente um requerimento de Vianadeconaval, Lda, registado na SEG
sob o número 17050, em 4 de Agosto corrente, pelo qual vem solicitar a concessão do
lote 46 do Parque Empresarial da Praia Norte. Acerca deste pedido foi prestada a
seguinte informação:- ºINFORMAÇÃO - Na sequência da deliberação camarária de 14 de maio
de 2012, o concurso público para a atribuição de lotes no Parque Empresarial da Praia Norte foi
mantido aberto, de forma a poder celebrar-se contrato de concessão com quaisquer entidades
que manifestassem o seu interesse. Neste seguimento, entendo ser possível a atribuição do lote
solicitado uma vez que a atividade e a firma em questão já se encontram instaladas no Parque
Empresarial. Depois de consultada a secção de taxas e licenças constatou-se que a empresa tem
a sua situação, relativa ao pagamento da Taxa de Ocupação, regularizada. Mais informo que, na
continuidade da dita deliberação, serão devidas taxas de ocupação de 5,00/m 2 da área total do
lote. (a) Hermínia Couteiro". A Câmara Municipal deliberou com base na transcrita
informação e ao abrigo do artigo 5°, nº 1 do Regulamento do Parque Empresarial da
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Praia Norte autorizar a requerida concessão, devendo no contrato que vier a ser
celebrado enh·e cedente e cessionárias ficar a constar que o Regime Jurídico da concessão
do lote em questão passará a ficar sujeito às alterações introduzidas no aludido
Regulamento por deliberação da Assembleia Municipal de 11 de Janeiro de 2006,
nomeadamente o seu artigo 11ºe que seguidamente se transcreve:11

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO

Novas concessões e transmissões de concessões
1) As novas concessões, cujo contrato seja celebrado após a entrada em vigor das presentes

alterações, reger-se-ão pelas seguintes regras:
a) A concessão de lotes será atribuída, mediante prévio concurso público, ao candidato que
oferecer a quantia mais elevada por metro quadrado para a área total do lote, sendo a
taxa determinada por referência ao valor oferecido.
b) As taxas pela concessão dos lotes serão devidas desde o momento da sua adjudicação,
nos termos previstos no respectivo concurso público.
2) A autorização da transmissão de concessões, implicará a alteração das condições e tem10s do
contrato inicial de modo a dar satisfação ao ponto 1 deste artigo no que respeita á alteração
da base de incidência das taxas de ocupação e ao início de paga1nento da nova taxa.
Na hipótese prevista no número anterior os conh·atos de transmissão das concessões serão
outorgadas também pelo Presidente da Câmara Municipal, ao qual competirá a marcação do dia,
hora e locat do respectivo acto.".

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco,

Helena

Marques e

Cláudia Marinho.

(12)

OPERAÇÃO

URBANÍSTICA DE " EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL EM
COMPLEMENTO COM A ACTIVIDADE AGRÍCOLA" - PIP 17/15 - AGROMUJÃES
- SOCIEDADE AGRÍCOLA DE TURISMO, LDA., RUA DA CASQUEIRA,

FREGUESIA DE MUJÃES, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL EM COMPLEMENTO
COM A ATIVIDADE AGRÍCOLA"· PIP N,!!

17 /15 -AGROMUJÃES-SOC. AGRÍCOLA E TURISMO

LDª - RUA DA CASQUEIRA, FREGUESIA DE MUJÃES, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - A requerente através do
requerimento n.2 2854/15, de 15 de maio de 2015, solicita o RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL para a operação urbanística de "empreendimento de turismo em espaço rural
em complemento com a atividade agrícola" - PIP n.2 17/15. A intenção é para implementar num prédio
que possui a área total de 63 494.00m 2, e é pretensão da requerente exercer a atividade turística em
complementaridade da atividade agrícola, erigindo para o efeito pequena s edificações que garantam
a hospedagem de turistas que pret endam "participar dessa atividade" . O conceito de casas préfabricadas a seguir, em estrutura e revestimento exterior de madeira e vidro, com uma " age elevada
do solo", sem recurso a escavação e de caráter amovível, de natureza efémera e não agressiva em
harmonia com o contexto envolvente, credibiliza, do ponto de vista estratégico, a pretensão, a qual
garantirá a construção para sua residência e uma outra para o gestor do empreendimento turístico.
As restantes 15 un idades de alojamento serão para uso dos utentes

1

turistas . No Instrumento de

Gestão Territorial (IGT) em vigor para o local - Plano Diretor Municipal (PDM) - o mesmo classifica o
espaço como "Solo Rural - Espaços Agrícolas", na Planta de Ordenamento, e "Áreas de Reserva,
Proteção e Conservação da Natureza / Reserva Agrícola Nacional - RAN e REN", na Planta de
Condicionantes. Na disposição regulamentar do PDM, nomeadamente nos seus art.2's 15.2 e 18.2, as
intervenções ficam pendentes da declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, bem
como dos pareceres vinculativos das entidades em razão da matéria:-1. Nos Espaços Agrícolas (RAN),
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da observação do Regime Geral · competência da emissão de parecer vinculativo, é da Direção
Regional da Agricultura e Pescas do Norte - DRAP Norte; li. Na REN, da observação do Regime Geral competência da emissão de parecer vinculativo, é da Comissão de Coordenação Desenvolvimento
Regional Norte - CCDR-N, com Reconhecimento de Interesse Público prévio da Assembleia Municipal;

Ili. Na utilização do Domínio Hídrico - competência da emissão de parecer vinculativo, é da Agência
Portuguesa do Ambiente· APA (ARH -Administração da Região Hidrográfica Norte). Assim, proponho

à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia
Municipal, para que a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre." .

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

proposta, e em consequência, ao abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo
25° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação da Assembleia
Mmúcipal a referida proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho.
(13) ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRANSITO - FESTAS DA SENHORA
D' AGONIA 2015 - RATIFICAÇÃO:- A Câmara Mmúcipal deliberou, nos termos do
número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o despacho
celebrado em 14 de Agosto corrente e que seguidamente se transcreve:-

"No sentido de se

melhorarem as condições de trabalho e segurança na montagem das bancadas na Avenida dos
Combatentes da Grande Guerra, bem como garantir a fluidez do trânsito rodoviário e as necessidades
logísticas e funcionais do comércio local, propõe-se a seguinte alteração da Postura de Trânsito:- AVENIDA
DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, DE 14 DE AGOSTO AT~ ÀS 10.00 HORAS DE 20 DE AGOSTO, Trânsito Proibido
no Sentido Sul/Norte; AVENIDA DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, DE 14 A 20 DE AGOSTO, DAS 21.00 HORAS
ÀS 07 .00 HORAS, será Proibido o Trânsito; AVENIDA DOSCOMBATENTES DA GRANDE GUERRA, DAS 07.00 HORAS

DO DIA 20 DE AGOSTO ÀS07.00 HORAS DO DIA24 DE AGOSTO,

será Proibido o Trânsito. (a) José Maria Costa.".

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. ( 14) VIANA FESTAS - APOIO

À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE NOSSA SRA. D' AGONIA:- Pelo Vereadora Maria
José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA
- VIANA FESTAS· APOIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS D'AGONIA ·Na sequência da deliberação de
20 de Julho de 2015, em que foi decidida a transferência de 100.000€ para a Viana Festas, associação
promotora das Festas Nossa Senhora da Agonia, propõe-se, agora, a transferência para a mesma
entidade, e para o mesmo fim, do montante de 100.000€. (Compromisso nll 3562). (a) Maria José
Guerreiro". A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta. Esta deliberação

foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores
Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco,
Helena Marques e Cláudia Marinho. (15) APOIO AO CONCURSO "QUADRAS DA

SRA. D'AGONIA" DO JORNAL "A AURORA DO LIMA":- Pelo Vereadora Maria
José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA
- APOIO AO CONCURSO .. QUADRAS DA SR!! D' AGONIA" DO JORNAL A AURORA DO LIMA" - A Câmara
li

Municipal de Viana do Castelo apoia mais uma edição do Concurso "Quadras da Srª d'Agonia",
promovido pelo Jornal "A Aurora do Lima", através da oferta de um quadro da autoria do pintor
vianense Rui Pinto. Neste âmbito, propõe-se a aquisição de um quadro, alusivo às Festas de Nossa
Senhora d' Agonia, a Joaquim Rui Gonçalves Pinto, com NIF 101414633. (a) Maria José Guerreiro".

A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tornada
por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor
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Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena
Marques e Cláudia Marinho. (16)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA

BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEUS DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS DE
NOSSA SENHORA D' AGONIA:- Pelo Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada
a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEUS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS DE Nª SRª
D'AGONIA - A Biblioteca Municipal e os Museus Municipais, Museu do Traje, Museu de Artes

Decorativas e Casa dos Nichos, têm um horário de abertura e encerramento diferente dos demais
sectores da Câmara Municipal de Viana do Castelo, tendo em conta a especificidade dos serviços e
públicos abrangidos. Atendendo ao período das Festas da Srª d'Agonia, e tentando conciliar as escalas
de trabalho com os interesses da população vianense e visitantes, propõe-se a aprovação do seguinte
horário de funcionamento:

Museus
20 de Agosto (feriado municipal)
21 de Agosto
22 de Agosto
23 de Agosto

l OhOO/ 131100
l 5h00/ l 8h00
l OhOO/ 13 hOO
l 5h00/ l 8h00
l0h00/l3h00
2lh30/23h30
l OhOO/ 13 hOO
l 5h00/l 8h00 (encerra durante a passagem da procissão)

Biblioteca Municipal
20 de Agosto (feriado municipal)
21 de Agosto
22 de Agosto
23 de Agosto (domingo)

Encerrado
09h00/ 13h00
1OhOO/13 hOO
Encerrado

()Maria José Guerreiro." . A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. ( 17) ALTERAÇÃO AO

REGULAMENTO

DE

ESTACIONAMENTO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -Tendo em vista a
satisfação de várias solicitações, propõe-se a seguinte alteração ao Regulamento de
Estacionamento de Veículos .

REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

1. .. }
Capítulo 1
Paragem e Estacionamento de Veículos
(... }
Artigo 6°
Estacionamento e Paragem Proibido
É proibida a paragem e o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas
seguintes condições:
(...}
96 - Avenida General Humberto Delgado, Lado Norte - Linha amarela
97 - Avenida Coronel Pires, lado Nascente, frente ao nº. 112 - Linha amarela
Artigo 7°
Estacionamento Proibido
a) É proibido o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:

(... )
17 - Avenida General Humberto Delgado, Lado Norte - Eliminar

(... }

Capítulo li
Parques e Zonas de Estacionamento
(... }

Artigo 11°
Localizações
l . São estabelecidos os parques ou zonas de estacionamento a seguir indicados:
(... }
d) Paro automóveis ligeiros em serviço de cargo ou descargo, em locais devidamente
sinalizados - afixação tempo limite paro 15 minutos:
(... }

42 - Largo Vasco da Gama - Junto à Conservatória do Registo Predial - Eliminar
( ...}

84 - Rua do Gontim, lado norte - frente ao Hotel do Chocolate

(...)

G
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Para automóveis ligeiros utilizados no transporte de deficientes e desde que devidamente
identificados:

f)

(... )
22- Largo Vasco da Gama - Junto à Conservatória do Registo Predial - 1 lugar - Eliminar

(... )
39- Rua Frei Bartolomeu dos Mártires - Frente nº. 149 (SMSBVC) - 1 lugar - Eliminar
(... )
88- Estrada da Papanata, Lado Norte, frente ao Centro Distrital de Segurança Social - 1
lugar
89- Rua Henrique Lopes, lado poente, frente ao nº. 65 - 1 lugar (Meadela)
90- Rua do Padre Torres- Frente ao Centro de Saúde-1 lugar (Santa Marta de Portuzelo)
91 - Rua José de Brito - Frente ao Centro Escolar - 1 lugar (Santa Marta de Portuzelo)
g) Para entidades públicas e privadas:
(... )
5- Largo Vasco da Gama - Junto à Conservatória do Registo Predial - Conservatória do
Re gisto Predial - 1 lugar - Eliminar

(... )
31- Rua Frei Barto lo m eu dos M ártires - Frente a o nº. 157 - SMSBVC - 3 lugares - Eliminar

(... )
53- La rgo da Lib erd a de , la d o Norte - Junta de freg uesia de Areoso - 2 lugares
f) Para entida des públicas e privadas, dias úteis das 8h30m às 19h00m:
(... )
3- Largo 9 de Abril - Arruamento Nascente - Fre nte ao nº. 177 - Descansa a Sac ola - 1
lugar - Eliminar
(... )
26- Estrada da Papa nata, lado Norte - AMA - frente ao nº51 7 - 3 lugares - Eliminar

(... )
30- Praç a Frei Gonçalo Velho. arruamento poente. lado nascente. frente ao nº. 2 Associação Empresarial de Viana do Castelo - 1 Lugar
j)

31- Rua General Luís do Rego, lado norte, frente ao nº. 256 - Descansa a Sacola - 1 Lugar
Para Ambulâncias
(... )
19 - Estrada da Papanata. lado norte, frente ao Centro Distrital de Segurança soc ial - 2
lugare s
20- Rua do Padre Torres - Frente ao Centro de Saúde - 1 lugar (Santa Marta de
Portuzelo)

2. Os auto móveis ligeiros d e passageiros partic ulares p od em parar o u estacionar nos locais
especialme nte d estinados a esse e feito e pela forma indic ada o u na faixa d e rodagem

dos arruamentos onde não exista sinalização que o impeça, o mais próximo possível do
respetivo limite direito. paralelamente a este e no sentido de marcha.
o) Para automóveis ligeiros de passageiros:
1 -Avenida Campo do Castelo, lado Poente - Eliminar

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores
Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e os votos contra dos
Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques que apresentaram a
seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO - O PSD votou contra, pois a
política de estacionamento do município tem sido sempre desadequada à realidade
atual. Apresentamos em sede própria alternativas que nunca foram tidas em conta ou
acolhidas. Desta forma, e concordando pontualmente co:rr:t a criação de estacionamentos
para determinadas instituições, o PSD vota globalmente contra esta proposta pois uma
vez mais, verifica-se a eliminação de diversos lugares de estacionamento gratuitos e
centrais na cidade. Dar vida ao centro histórico é criar condições para que se habite e
trabalhe lá. Eliminar os poucos estacionamentos existentes, é continuar a insistir numa
política desajustada, irrealista e potenciadora da estagnação económica e habitacional
desta zona.". (18) AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DO PEDU DE
VIANA DO CASTELO (PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO) - PARECER PRÉVIO:- Presente o processo indicado em título do qual
consta a informação e proposta que seguidamente se transcrevem:- "INFORMAÇÃO efeitos do disposto nos

Para

nº 5, 6 e 12 do artigo 75º da Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei nº 82-
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B/14, de 31 de dezembro), e tendo em atenção a informação prestada, em 13 de Agosto corrente,
pela Ora. Elizabeth Matos, bem como o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 13 do mesmo mês
de Agosto relativo à abertura do procedimento por ajuste directo, para adjudicação da "Prestação de
serviços de elaboração do PEDU do Centro Urbano de Viana do Castelo", deverá o mesmo ser
submetido a reunião de Câmara (Proc. 115/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de
€30.750,00, com IVA incluído. Tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº
2929/2015, que se anexa. (a) Isabel Trigo.".

A Câmara Municipal deliberou nos termos e para

os efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209 / 2009, de 3 de Setembro conjugado
com o disposto no nº 5enº12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro,
conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato por ajuste directo,
nos termos constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos,
Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Cláudia Marinho, Eduardo Teixeira, Marques Franco
e Helena Marques. (19) RELATÓRIO DE OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DA

OPOSIÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara, em cumprimento do disposto no artigo 10.0
do Estatuto do Direito da Oposição, foi apresentado o documento que seguidamente
se transcreve:-

"Relatório de Observância do Direito de Oposição
(de acordo com o artigo 10° da Lei n.0 24/98, de 26 de maio)

1 - Introdução

A Lei n.º 24/98, de 26 de Maio aprova o Estatuto do Direito de Oposição que, no seu art.º 1, assegura
"às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos
executivos das regiõe s autónomas e das autarquias locais de natureza repre sentativa, nos termos da
Constituição e da lei".

No mesmo diploma, no seu art.2 2, define-se como oposição a atividade de acompanhamento,
fiscalização e crítica das orientações políticas dos órgãos executivos das autarquias locais de natureza
representativa.
2. Titulares do direito de oposição
Além de outros mencionados no artigo 32 do Estatuto do Direito de Oposição, são titulares do direito
de oposição os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que
não estejam representados no correspondente órgão executivo e ainda aqueles que, estando
representados na Câmara Municipal, nenhum dos seus representantes assuma pelouros, poderes
delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções
executivas, bem como os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em
qualquer órgão autárquico.
3. Cumprimento do direito de oposição no Município de Viana do Castelo
No Município de Viana do castelo, o PS é o único partido político que detém pelouros e poderes
delegados. Assim, nos termos do n.2 2 do artigo 3.2 da aludida lei n.º 24/ 98, apenas são titulares do
direito de oposição:
- O PPD/PSD, que no Mandato 2013-2017 foi eleito para a Câmara Municipal estando represe ntado
por três vereadores do PSD. Ainda, neste Mandato, o PPD/PSD foi eleito para a Assembleia
Municipal estando representado por nove membros;
- A Coligação Democrática Unitária [CDU-PCP-PEV], que no Mandato 2013-2017 está representada na
Câmara Municipal por um vereador e na Assembleia Municipal por quatro membros;
- O CDS-PP, que no mandato 2013-2017, foi eleito para a Assembleia Municipal com a representação
de um membro, agora independente.
De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição e para o cumprimento do disposto na alínea x) do

n.º 1 do artigo 68.2 da Lei n2 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.2 5A/2002, de 11 de janeiro e na alínea yy) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei

nº 75/2013, de 12 de

Setembro, de seguida relatam-se, genericamente, as atividades que deram origem e contribuíram
para o pleno cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito
de oposição:
4 - Direitos e garantias
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O Estatuto do Direito de Oposição, no que se refere ao âmbito de aplicação às autarquias locais,
consagra o especial reconhecimento aos titulares do direito de oposição do:
•

Direito à Informação

•

Direito de Consulta Prévia

•

Direito de Participação

•

Direito de Depor

5 - Da observância do respeito pelos direitos e garantias
· Direito à Informação
Durante o período sobre o qual versa o presente relatório, os titulares do direito de oposição foram
regularmente informados pelo órgão executivo e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, de forma
expressa e verbal, da atividade municipal, dos principais assuntos de interesse para o Município, bem
como da informação financeira do mesmo.
Independentemente de outros assuntos devidamente esclarecidos, aos titulares do direito de
oposição foram facultadas informações, a saber:
- Informação sobre o andamento dos assuntos de interesse público relacionados com a atividade da
Câmara, a qual foi enviada a todos os membros da Assembleia Municipal antes de cada sessão
ordinária daquele órgão;
- Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos vereadores;
- Resposta aos pedidos de informação comunicados pela mesa da Assembleia Municipal;
- Resposta às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento dos principais
assuntos do Município;
- Promoção da publicação das decisões e deliberações dos órgãos Autárquicos e dos respetivos
titulares destinadas a ter eficácia externa;
- Remessa à Assembleia Municipal das minutas das atas das reuniões do Executivo Municipal após
a sua realização e das atas das reuniões do Executivo Municipal, após aprovação;
- Informação escrita sobre o andamento dos assuntos de interesse público relacionados com a
atividade da Câmara, remetida a todos os membros da Assembleia Municipal antes de cada sessão
ordinária;
- Remessa à Sra. Presidente da Assembleia Municipal de todos os documentos nos termos e prazos
solicitados.

· Direito de consulta prévia

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo Sº do Estatuto do Direito de Oposição, foram facultados
aos vereadores e representantes dos partidos políticos na Assembleia Municipal, propostas do Plano
Plurianual de Investimento, do Plano de Atividades Municipais e do Orçamento Municipal, resultando
a sua aprovação dentro dos prazos legais.
Foram facultadas, com a antecedência prevista na lei, e em formato digital, as agendas das reuniões
do órgão executivo, bem como todos os documentos instrutórios do processo de tomada de decisão.
Foi fornecida a cópia desses documentos, sempre que solicitada, com meios humanos e materiais da
Autarquia .
. Disponibilização de Gabinetes

Foram disponibilizados aos membros do Órgão Executivo sem competências atribuídas espaços de
trabalho, bem como recursos materiais no edifício dos Paços do Concelho, para que aqueles
Vereadores possam igualmente reunir e receber cidadãos e entidades que lhes requeiram audiências,
de acordo com o nº 7, do Art2. 42ºdo Anexo 1 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.
· Direito de Participação

No ano de 2014 o Executivo Municipal diligenciou no sentido de se reunirem as condições exigidas
para que os titulares do Direito de Oposição usufruam, na maior amplitude, do direito decorrente do
artigo6º do supra citado diploma legal.
Foram igualmente dirigidos os convites aos membros eleitos da Câmara e da Assembleia Municipal, a
fim de assegurar que estes pudessem estar presentes e/ou participar em atos e eventos oficiais.
Foi, ainda, garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à Autarquia e destinada aos
vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.
Foi, igualmente, assegurado à oposição o direito de se pronunciar e intervir, pelos meios
constitucionais e legais, tendo os mesmos, para tal, apresentado propostas, pedidos de informação,
requerimentos, declarações políticas e esclarecimentos que foram tramitados nos termos legalmente
previstos.
· Direito de Depor

Não tendo sido constituída qualquer comissão ou outras forma s de averiguação de factos, nos termos
do artigo 8º, não existiu oportunidade de exercer o direito em apreço.
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6 - Direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação

De acordo com o disposto no n.!! 3 do artigo 10.!! do Estatuto do Direito de Oposição, os titulares do
direito de oposição dispõem do direito de se pronunciarem sobre o relatório, elaborado pelo Órgão
Executivo, de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes no
referido estatuto e, a pedido de qualquer desses titulares, pode o respetivo relatório ser objeto de
discussão pública na Assembleia Municipal.
7 - Conclusão
Face ao exposto, pode-se concluir que foram asseguradas, pela Câmara Municipal de Viana do Castelo,
as condições adequadas ao cumprimento do estatuto do direito de oposição durante o ano de 2014,
considerando como relevante o papel desempenhado pelo Executivo Municipal como garante dos
direitos dos eleitos locais da oposição bem como para a disponibilização de toda a informação
solicitada, quer por parte dos eleitos, quer dos eleitores, bem como para a prestação de
esclarecimentos sobre assuntos de interesse municipal.
Nestes termos, e em cumprimento do art.!! 3!! e do n.º 2 do artigo 10.º do Estatuto do Direito da
Oposição, deverá este relatório ser submetido ao Órgão Executivo e, posteriormente, enviado à
Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo e aos representantes dos partidos políticos
titulares do direito de oposição na Assembleia Municipal.
Deverá, ainda, este relatório ser publicado na página da internet do Município.".

Os Vereadores da Oposição declararam não estarem em condições de se
pronunciarem quanto ao teor do Relatório, solicitando, por isso, a reintrodução deste
assunto na ordem de trabalhos da próxima reunião camarária, o que foi consentido
pelo Presidente da Câmara. (20) ALTERAÇÃO AO REGIMENTO - PROPOSTA DO

PSD:- Pela Vereadora Helena Marques foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA -

Regimento
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Artigo 12
Periodicidade das reuniões
1.

A Câmara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenalmente às segundas-feiras pelas 18
horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Reúne também extraordinariamente, por

2.

iniciativa do Presidente ou após requerimento de pelo menos um terço dos respetivos
membros.
(... )
Artigo 2º
Duração das reuniões

(... )
Artigo 3º
Condições de Funcionamento
1º As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser gravadas para memória futura e deverão ter
sistema de áudio ligado, por forma a que o público presente consiga ouvir as intervenções.
Artigo4º
Caráter Publico das Reuniões
( ... )

º

Artigo 5
Período antes da ordem do dia
(... )
Artigo 6!!
Declarações de Voto

(... )
Artigo 7!!
Reunião Ordinária para aprovação do Relatório de Contas
O relatório de contas, bem como todos os documentos formais de suporte ao mesmo, deverão ser
enviados com antecedência mínima de 1 semana antes da reunião para a sua aprovação e deverá
nessa reunião estar presente o Revisor Oficial de Contas, bem como o responsável financeiro pelas
contas do município de modo a poder prestar todos os esclarecimentos.
Informação dos Atos
( ... )

Artigo 8º
Atas

(... )
Artigo 9º
Entrada em Vigor
( ... )"

De seguida posta a votação a proposta apresentada foi obtido o seguinte resultado:quatro votos contra do PS e quatro votos a favor do PSD e CDU, (tendo o Presidente
exercido, ao abrigo do disposto no artigo 54°, nº 2, da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, voto de qualidade) pelo que a proposta foi reprovada. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos a contra do Presidente da Câmara e dos Vereadores
Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos a favor dos Vereadores
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Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (21)

REDUÇÃO DA TAXA DE IMI EM FUNÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR PROPOSTA DO PSD:- Pelo Vereador Eduardo Teixeira foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve: "PROPOSTA - REDUÇÃO DA TAXA DE IMI

EM FUNÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR - o novo n2

13 do artigo 1122 do Código do

IMI, aditado pelo artigo 1232 da Lei n2 82-B/2014, de 31 de Dezembro, prevê a possibilidade dos
municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, poderem fixar uma redução da taxa do
IMI a aplicar aos prédios destinados a habitação própria e permanente de agregados familiares em
que existam dependentes, sendo essa redução, em função do n2 de dependentes de cada agregado.
Através do Oficio - circulado n2 40110 de 21/07/2015 do Gabinete da Subdireção-Geral da área dos
Impostos sobre o Património da Autoridade Tributária e Aduaneira (em anexo), no seu n2 3, é dada a
indicação de que devem os sujeitos passivos que reúnam os pressupostos para beneficiar desta
redução de taxa requerer ao município a sua aplicação. Ora tendo em conta que esta medida prevê:

Nº de dependentes a cargo
Redução de Taxa até ...
1
10%
15%
2
20%
3
Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera aprovar e remeter para a próxima Assembleia
Municipal, a redução da Taxa de IMI, nos limites máximos que a lei prevê, em função do n2 de
dependentes do agregado familiar.".

Seguidamente, pelo Presidente da Câmara foi

apresentada uma proposta alternativa que seguidamente também se transcreve:-

"PROPOSTA- REDUÇÃO DA TAXA DE IMI

PREVISTA NO N213 DO ARTIGO DO CÓDIGO DO

IMI - Os Municípios mediante deliberação da assembleia municipal, nos casos de imóvel destinado a

habitação própria e perm anente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, podem fixar uma
redução da taxa que vigorar no ano a que re spe ita o imposto, atendendo ao número de dependentes

que, nos termos do previsto no artigo 13º do código do IRS, compõem o agregado familiar do
proprietário a 31 de dezembro.

~Considerando

que o Município de Viana do Castelo tem fixada a

taxa de IMI em 0,37%, bastante inferior à taxa máxima do IMI fixada pelo governo que é 0,5 %;

~

Considerando que o governo tem penalizado as famílias portuguesas com reduções de salários da
função pública, cortes nos rendimentos dos reformados, redução das prestações sociais das famílias
em situação de desemprego; ~ Considerando que o governo aumentou os impostos ao nível do IRS,
aumentos de IVA, dificultando desta forma a vida das famílias numerosas; O Município de Viana do
Castelo é sensível à petição enviada pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas aos
Municípios Portugueses, para que se efetue uma redução do IMI em função do número de filhos;
Assim, propomos que a Assembleia Municipal permita a redução da taxa do IMI, de acordo com a
seguinte tabela:

Número dependentes a cargo

2
3

Redução da taxa de IMI
10 %
15%

( a) José Maria Costa.". De seguida, foi posta a votação a proposta apresentada pelo PSD,

que foi reprovada com 5 votos contra do PS e CDU, e 3 votos a favor do PSD, pelo que
se passou à votação da proposta apresentada pelo PS, que foi aprovada com quatro
votos a favor do PS, três votos contra do PSD e uma abstenção da CDU. Face ao
resultado da votação, a Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal,
nos termos do disposto no nº 13° do artigo 112° do Decreto-Lei nº 287 /2003, de 12 de
Novembro, na sua actual redacção, a redução da taxa do IMt de acordo com a
seguinte tabela:
Número dependentes a cargo

Redução da taxa de IMI

2
3

10%
15%
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Esta deliberação foi tomada maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara
e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre e Maria José Guerreiro e os votos contra
dos Vereadores Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques Franco e a abstenção
da Vereadora Cláudia Marinho. Por último, pelos Vereadores do PSD foi apresentada
a seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO - O PSD votou contra a
proposta alternativa do PS por duas ordens de razões: a primeira, porque o PSD
apresentou urna proposta de discriminação positiva da taxa de IMI para o agregado
familiar que permitia aliviar a carga fiscal de todas as famílias com dependentes e não
só as que têm dois ou mais filhos, por isso esta proposta peca pela falta de abrangência
e pelo não aproveitar o beneficio máximo que a lei prevê. Segundo porque o
município também tem das maiores taxas de IMI do distrito, logo seria urna forma de
"descer" essa taxa, pelo menos para muitas famílias. O nosso voto contra é por isso
contra a falta de coragem política e responsabilidade social, daqueles que, podendo
melhorar a vida no seu concelho não o fazem, muito embora no discurso sempre
acusem os outros de não o fazer. Parece-nos que o executivo socialista nesta proposta
em concreto é olha para o que eu digo, mas não para o que eu faço.". (22)

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as
seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor:IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÃNICA

ECONÓMICA

02
0201

DESCRIÇÃO
(AMARA M UN ICIPAL
PRESID!NCIA

01
0102
010212
0103
010302
01030201
02

DESPESAS COM

0

PESSOAL

ABONOS VAR 1Avu s Ou EvtNTUA1s
I NDEMNIZA ÇÕE S POR CESSAÇÃO D E FUNÇÕE S
SEGURA NÇA SOCIAL
O UTROS ENCARGOS COM A SAÚDE
DES PESAS D E SAÚD E
AQU ISI ÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

DESPESA
MODIFICACÕES ORCAMENTAIS
DOTAÇÃO
INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/
ANTERIOR
REFORÇOS
ANULAÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

DOTAÇÃO
SEGUINTE
0,00

º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0202
020214
020219
020220
020225
04
0405
040S0l
040S0102
0405010208
04050108

os
0501
050103
08
0805
080501
08050102
0805010206
0805010208
0202
01
0102
010204
010210
010212
0103
010309
01030901
02
0202
020220
020225
0203
01
0101
010107
01010701
02
0201
020104
020106
020111
020121
0202
020214
020217
020220
020222
020225
04
0407
040701
04070104
04070108
07
0701
070103
07010302
0701030201
0701030202
0701030209
07010305
070104
07010406
070110
07011002
0204
01
0102
010210
010212
010213
01021302
02

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
ASSIST[NCIA TÊCNICA
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFER[NCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAl
CONTINENTE
FREGUESIAS
OUTROS
OUTROS
SUBSfDIOS
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NllO FINANCEIRAS
PRIVADAS
TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
VIAÇÃO RURAL
OUTRAS TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAl
DESPESAS COM 0 PESSOAl
ABONOS VARIÁVEISOu EVENTUAIS
AJUDAS DE CUSTO
5UBSfDIO DE TRABALHO NOTURNO
INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
SEGURANÇA SOCIAL
SEGUROS
SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS
PROF.
AQUISIÇÃO DE 8ENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS SERVIÇOS
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA E QUALIDADE DE
VIDA
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL EM REGIME De TAREFA Ou AVENÇA
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA INDIVIOUAl
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTAÇÃO· füNEROS PARA CONFECIONAR
MATERIAL DE CONSUMO CLfNICO
OuTROSBENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
PUBLICIDADE
OUTROS TRABALHOS EsPECIAlllADOS
SERVIÇOS DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERfNCIAS CORRENTES
INSTITUIÇÕES SEM FINSLUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FINSSOCIAIS
OUTRAS TRANSFERtNCIAS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EDIFÍCIOS
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
BIBLIOTECAS
MUSEUS
OUTROS
ESCOLAS
(ONSTRUÇÕES DIVERSAS
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
EQUIPAMENTO BÁSICO
OUTRO
DEP. ORDENAMENTO Do TERRITÓRIO E AMBIENTE
DESPESAS COM 0 PESSOAL
ABONOS VARIÁVEISQu EVENTUAIS
SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO
INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DEFUNÇOES
OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
OUTROS
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

º·ºº

131.000,00
3.000,00
78.000,00
391.718,25

o.ao
0,00
0,00
0,00
1.200.089,47
401.571,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

25.000,00

1.875.363,12
856.500,00
0,00
0,00
o.ao
6.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº

o.ao
5.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

4.aoo.oo
100.oao.oo

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

o.ao

0,00
0,00
108.000,00
42.000,00
0,00
o.ao
o.ao

º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00
0,00

º·ºº

1.000,00
2.000,00

º·ºº

o.ao
0,00
0,00
0,00
0,00

130.000,00
1.000,00
83.000,00
377.718,25
o.ao
o.ao
0,00
0,00
1.204.089,47
501.571,00
0,00

º·ºº

24.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

14.000,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00

º·ºº
º·ºº

0,00
0,00
o.oo
1.983.363,12
898.500,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

3.000,00

º·ºº

0,00
0,00

º·ºº
º·ºº

16.000,00

0,00

15.oao.oo

1.000,00

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00
11.900,00
12.000,00

192.300,00
278.286,14

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

363.000,00

4.aoo,oo
0,00
0,00
1.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

367.000,00
0,00
0,00
16.100,00
801.000,00
2..000,00
192.000,00
0,00
98.000,00
84.000,00
4S7.700,00
29.000,00
1.553.718,27
0,00

204.200,00
290.286,14

º·ºº

0,00
lS.100,00
78S.000,00
2.500,00
193.500,00
0,00
101.000,00
93.000,00
458.700,00
29.Sao,oo
1.586.718,27

º·ºº
º·ºº

0,00
630.500,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
110.000,00
1.066.400,00
844.476,67

º·ºº

396.156,67
0,00
227.100,00

0,00

º·ºº

0,00
0,00

º·ºº

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

500,00
1.S00,00

º·ºº

3.000,00
9.000,00
1.000,00
S00,00
33.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

38.500,00
1.000,00

592.000,00
36.000,00

º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00
o.ao
0,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
11.500,00

º·ºº
º·ºº

0,00
25.000,00
105.000,00
1.046.400,00
832.976,67

º·ºº
º·ºº

8.000,00

388.156,67

32.000,00
0,00
0,00
o.ao
1.000,00
1.000,00

195.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº

1.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0201
020121
0202
020220
07
0701
070115
07011501
0703
070303
07030313
0205
01
0102
010204
010210
010212
0103
010301
02
0202
020203
020208
020220
020225
07
0701
070104
07010413
070110
07011002
0703
070303
07030301
07030313

AQUISIÇÃO DE BENS
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
AQUISIÇÃO DEBENS DECAPITAL
INVESTIMENTOS

OUTROS INVESTIMENTOS
ESTUDOS E PROJETOS
BENS DE DOMiNIO PÚBLICO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
OUTROS
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CoNSERVAÇÃO
DESPESAS COM 0 PESSOAL
ABONOS VARIÁVEIS Ou EVENTUAIS
AJUDAS OE CUSTO
SUBSIDIOº' TRABALHO NOTURNO
INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOS COM A SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DE BENS
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
OUTROS
EQUIPAMENTO BÁSICO
OUTRO
BENS DE DOMINIO PÚBLICO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
OUTROS

º·ºº

50.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
235.720,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00

º·ºº

0,00
21.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
190.000,00
64.000,00
13.500,00
801.000,00
0,00
0,00
0,00
3.220.998,72
0,00
19.500,00
0,00
0,00
2.040.258,37
1.221.510,00
20.401.866,68

0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

7.000,00

0,00

0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00
0,00
0,00
4.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

316.400,00
155.400,00
161.000,00

0,00
8.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

1.000,00
1.000,00

º·ºº

0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
36.500,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº

55.000,00
0,00
40.000,00
0,00

º·ºº
º·ºº

242.720,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

24.000,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
18S.OOO,OO
70.400,00
12.000,00
800.000,00

º·ºº
º·ºº

0,00

3.184.498,72
0,00
23.500,00

º·ºº

0,00
20.000,00 2.020.258,37
1.206.510,0(
15.000,00
316.400,00 20.401.866,68
155.400,00
161.000,00

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, os votos
contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e a
abstenção da Vereadora Cláudia Marinho. (23) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:-

o

Presidente da Camara informou que não havia quaisquer despachos que devessem ser
submetidos a ratificação. (24) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO

PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção
aberto ao público, tendo-se registado as seguintes intervenções:- Pires Viana - Que se
referiu as seguintes questões:- 1. Centro de Actividades Ocupacionais da APPACDM
- questionou sobre o ponto da situação. 2. APDL - Perguntou sobre o ponto da
situação relativa à concessão da exploração do Porto Comercial de Viana do Castelo.

3. Centro Dramático de Viana do Castelo - Questionou sobre os subsídios da
Secretaria de Estado da Cultura a esta entidade. (25) APROVAÇÃO DA ACTA EM

MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n. 75/2013, de 12 de Setembro,
0

foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos,
para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente
da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por
unaninúdade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos,
Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques
e Cláudia Marinho. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas doze
horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.

