- - - Aos quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, no Teatro Municipal
Sá de Miranda desta cidade de Viana do Castelo, realizou-se uma sessão ordinária da
Assembleia Municipal de Viana do Castelo, sob a presidência de Maria Flora Moreira
da Silva Passos Silva. Secretariaram a presente sessão os Deputados Municipais
Manuel Pinto Costa e Arlindo Manuel Sobral Ribeiro, respetivamente Primeiro e
Segundo Secretários da Mesa. Secretariou, em cumprimento do disposto no número 3
do artigo 55° do Regimento desta Assembleia Municipal, a Coordenadora Técnica da
Secção de Actas e Apoio aos Órgãos Autárquicos, Georgina Maria Ferreira Marques. - - - A Câmara Municipal de Viana do Castelo fez-se representar pelo seu Presidente,
José Maria da Cunha Costa. Assistiram também à presente reunião os Vereadores da
mesma Câmara Municipal, Vítor Manuel Castro Lemos, Ana Margarida Ferreira da Silva,
Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Eduardo Alexandre
Ribeiro Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques Franco, Helena Cristina Mendes
Marques e Mar ia Ilda da Costa Figueiredo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelas vinte e uma horas, foi declarada aberta a reunião com a presença de 51
deputados municipais e a falta de 4 conforme document o que se junta sob o número 1.- - - Uma vez que será feito r egisto magnético, apenas se fará referência às
intervenções feitas durante a sessão da Assembleia Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - A President e da Assembleia deu conhecimento dos seguintes documentos:PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTº

78°

DA

LEI N. º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO:- Víctor Manuel Abreu Barbosa (PS}, pelo período

de dez dias; António José Rodrigues Soares Basto (CDU}, pelo período de dois dias; e
João Fernando Rodrigues da Cruz (PSD) pelo período de dois dias; A Assembleia
Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos pedidos de substituição.
Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar a acta em minuta, nesta parte,
para surtir efeitos imediatos. Os referidos Deputados Municipais foram substituídos
pelos eleitos que se seguem na correspondente lista, respetivamente Elisa Arieira
Ruivo (PS}, Sebastião João Neiva Rego Lopes (CDU}, e Maria do Sameiro Alves Pereira
de Sá (PSD) que iniciaram de imediato as suas funções como Deputados Municipais
tendo em atenção que se encontravam presentes na sala e que a sua ident idade é do
conhecimento pessoal da Pr esidente da Assembleia. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PEt>IDO DE SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS t>A ALÍNEA C) Nº

1 ARTº 38°

t>A LEI N . 0

169/99, DE 18 DE SETEMBRO, do Presidente da União de Freguesias de Geraz do Lima
(Santa Maria, Sta. Leocádia, Moreira) e Deão que se faz substituir por José Alves
Lima e tendo em atenção que se encontrava presente na sala, e cuja identidade é do
conhecimento pessoal da Presidente da Mesa, iniciou de imediato as suas funções como
Deputado Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seguidamente, foi submetida a aprovação a acta número 4/2015, da sessão da
Assembleia realizada em 29 de junho findo, não se tendo registado qualquer
intervenção, foi posta à votação tendo sido aprovada por maioria, com duas abstenções
dos deputados que não estiveram presentes na referida sessão. - - - - - - - - - - - - - - - Antes de iniciar o período de antes da ordem do dia, a Presidente da Assembleia
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deu conhecimento de diverso expediente recebido. - - - - - - - - - - - - - - - - - _

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- - - A Presidente da Mesa da Assembleia, em cumpr imento do dispost o no ar tigo 28°
do Reg imento, deu conhecimento que chegou à mesa uma moção, de cujo t eor fo i dado
conhecimento atr avés da leitur a do mesmo, tendo de seguida infor mado que ser ia posta

à discussão e votada no final de t odas as inter venções do período ant es da ordem do
dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Passou-se de imediato ao período de ant es da ordem do dia, tendo-se r egist ado a
intervenção dos seguintes Deputados Municipais:- Martinho Cerqueira (doe. nº 2), J osé
Carlos Freitas (doe. nº 3), Ana Novo, Amândio Silva (doe. nº 4), Lobo Carvalho (doe. nº
5), Rui Sousa, Elisa Ruivo (doe. nº 6), Eduardo Viana e Presidente da Junta de Vila
Fronca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Findas o.s intervenções dos deputados municipais inscritos, o Presidente da Câmara
prestou os esclarecimentos solicitados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Presidente da Assembleia pôs a votação o documento apresentado no início do
período antes da ordem do dia, tendo obtido o segu inte resultado:- - - - - - - - - - ., Moção APPACDM (doe. nº 7) - Aprovado por maioria, com 2 abstenções do PSD
- - - Por último foram proferidas declarações de voto pelos deputados municipais

Vasco Vilar, Eduardo Viana e Ana Palhares. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
- - - Passou-se, de seguida, ao período da ordem do dia, com os assuntos constantes do
documento que se junta sob o n.0 8. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f) N'I1f) 1
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento que, em cumprimento do que dispõe
a alínea e) nº 2 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi distribuída
pelos Deputados Municipais a informação escrita do Presidente da Câmara (doe. nº 9),
não se tendo registado qualquer intervençãQ. - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - - -

l,f)N'l,f) 2
LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC
RELATIVA AO ANO DE 2015
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n.0 10), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção dos deputados municipais
Eduardo Viana e Luís Palma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finda esta intervenção, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com 9 (nove) votos contra do Agrupamento do PSD,
pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a referida proposta e nos termos
das disposições conjugadas das alíneas d) do nº 1 do artigo 25.0 da Lei n.0 75/2013, de
12 de Setembro e do artigo 18.0 da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro lançar uma
Derrama correspondente a 1,5 % 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€. Mais deliberou, nos termos das

ot
disposições conjugadas do n. 0 2 do artigo 16.0 e n. 0 4 do artigo 18.0 , da Lei n.0

73/~

de 3 de setembro isentar de Derrama os sujeitos passivos com um volume de negócios,
no ano anterior, inferior a 150.000,00€. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelo Agrupamento da CDU foi apresentada declaração de voto. (doe nº 11). - - - -

l,C)N'I1C) !J
FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 19 de agosto findo (doe. n.0 12), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção dos seguintes
deputados municipais:- Viana da Rocha e José Emílio Viana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - findas estas intervenções, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com 8 votos contra do Agrupamento do PSD, pelo que
a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto nas alíneas d) do nº 1 do artº
25° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, e artigo 112° do Decreto-Lei nº 287 /2003,
de 12 de Novembro, fixar as taxas do I.M.I. nos seguintes termos:Q

A prevista na alínea a) do artigo 112° do CIMI - Prédios rústicos: 0,8%;

Q

A prevista na alínea b) do artigo 112° do CIMI - Prédios urbanos: 0 ,8%;

Q

A prevista na alínea c) do artigo 112° do CIMI - Prédios urbanos avaliados:
0 . 3710;

Q

Majorar até 30 % a taxa aplkável a prédios urbanos degradados, de acordo
com o nº 8 do artigo 112° do CIMI, para incentivar a reabilitação urbana
destes prédios .

PC, N'I1f» Li
REDUÇÃO DA TAXA DE IMI EM FUNÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n. 0 13), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção dos seguintes deputados
municipais:- Viana da Rocha e José Carlos Freitas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Findas estas intervenções, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com 10 (dez) abstenções do Agrupamento do PSD e
CDU, pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto nos termos do
disposto no nº 13° do artigo 112° do Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, na
sua actual redoeção, 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%

- - - Pelo deputado Eduardo Viana foi pr of erida declaração de voto. - - - - - - - - - --

t•f» N'I1f» ã
TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apr eciação da Assembleia Municipal a
pr oposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n.0 14), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto, registando-se a intervenção do deputado municipal José
Carlos Resende, tendo de seguida sido submetida à votação da Assembleia Municipal a

at
proposta da Câmara e foi aprovada por maioria com 4 (quatro) votos c o . 6
Agrupamento da CDU, pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a referida
proposta e ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 1 do artº 25°, da Lei nº 75/2013,
de 12 de Setembro, e estabelecer a Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP),
fixando o seu montante em 0,25% sobre cada fatura emitida pelas empresas que
oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local
fixo, para todos os clientes finais deste Município. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t•C» N'fC» f)
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n. 0 16), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção dos seguintes deputados
municipais: - Vasco Vilar e José Emílio Viana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Findas estas intervenções, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assemb leia Municipal a proposta da Câmar a
tendo sido apr ovada por maioria com 9 (nove) votos contra do Agrupamento do PSD,
pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto na das alíneas c) do nº
1 do artº 25°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro aprovar a 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.0 1 do artigo 26.0 da Lei n. 0 7 3/2013 de 3 de
Setembro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,C» N'rC» 7
REGIME DE INCENTIVOS 2016
(NORMAS EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2016)
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n. 0 17), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
maioria, com 4 (quatro) abstenções do Agrupamento da CDU, pelo que a Assembleia
Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 25° da Lei
nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a seguint e alteração ao:-

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

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES

.

(. .)

Artigo 58.0 -A
Norma transitória
l. Os empreendimentos turísticos e empresariais que reúnam os pressupostos previstos nos
números 1 e 2, e assumam as obrigações previstas no n.2 4 do "REGIM E 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 de existentes e localização de novas unidades
empresariais/industriais,

ou

de

projetos

de

requalificação/ampliação

de

unidades

empresarias/industriais existentes, previstos nos números l, 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.2 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

. of

.~

- / amp 1·1açao
- d e estruturas existentes
.
.
d e requa 1·f·
1 ou d e projetos
.
base regiona,
1 1caçao
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 uma redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da respetiva liquidação,
nos termos estabelecidos no n.2 7, alínea a) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
4. A ocupação do domínio público, por motivo de obras em operações urbanísticas de reabilitação
urbanal, beneficia da isenção, a título excecional, de 100% das taxas até dezembro de 2016,
nos termos instituídos no n.2 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.2 8 do " REGIME DE INCENTIVOS 2016" .
6. Até final de 2016, os pedidos de liquidação do valor das taxas em prestações, previsto no art.2
14.2 do RMTUE, beneficiam da dispensa de apresentação de caução ou seguro caução nos
termos previstos no n.2 9, alíneas a) e b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
7. Até final de 2016, o valor das ta xas de ocupação dos lotes do Parque Empresarial da Praia Norte,
beneficia da possibilidade de liq uidação em prestações nos termos determinados no n.2 10,
alíneas a), b), c) e d) do "REGiME DE INCENTIVOS 2016".

- - - Pelo deputado municipal Sebastião Lopes foi apresentada declar ação de voto (doe.

nº 18). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t•f) N'I1f) a
DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITÓRIO DE
VIANA DO CASTELO -ARU DA FRENTE RIBEIRINHA DE VIANA DO CASTELO
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n. 0 19), tendo o Presidente da Câmara dado uma ex plicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

' IReobililoção Urbano]
Entende-se p or reobilitoç õ o urbono o processo d e tronsformoç ão do solo urbonizodo. c o mpreendendo o execuç ã o d e ob ras
d e construção. reconstruç ã o. alteração . omp lioçõo . d emoliç ão e c o nserva ç ã o de e difícios. tal como d e finidos no Regime
Jurídic o d o Urbanizaç ã o e d o Edilicoçõo. com o obje tivo d e melhorar os cond ições d e uso. conservand o o seu c arácter
lundomentol. be m como o c onjunto d e o perações urbanístic os e d e lo teame nto e d e ob ra s d e urbanização. que visem o
recuperação d e zonas históric o s e d e áre a s c ritic a s d e rec uperação e reconversão urbonistic o . sendo ta l reabilitação
certific ado pelo Instituto do Ha bitação e do Re abilitação Urbano ou p eta câmara municipal. consoante o coso.

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a Delimitação de área
de reabilitação urbana da frente ribeirinha de Viana do Castelo, nos termos propostos.

l,f)N'l'f) f)
DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITÓRIO DE
VIANA DO CASTELO -ARU CIDADE POENTE
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n. 0 20), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a Delimitação de área
de reabilitação urbana - Cidade Poente, nos termos propostos. - - - - - - - - - - - - -

l,f)N'l'f) 1O
DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITÓRIO DE
VIANA DO CASTELO - ARU DE DARQUE
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n.0 21), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se tendo registando qualquer intervenção foi
submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a
Delimitação de área de reabilitação urbana - Darque, nos termos propostos. - - - - - -

o+
l,f) N'I1C» 1 1
OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO
RURAL EM COMPLEMENTO COM A ACTIVIDADE AGRÍCOLA" - PIP 17/15AGROMUJÃES- SOCIEDADE AGRÍCOLA DE TURISMO,

LO.ª, RUA DA

CASQUEIRA, FREGUESIA DE MUJÃES, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 19
de agosto findo (doe. n.0 22), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou reconhecer de interesse
público municipal para a operação urbaníst ica de "Empr eendiment o de Turismo em
espaço rural em complemento com a atividade agrícola" - PIP n. 0 17/15. - - - - - - - - - - Pelo deputado municipal Duarte Martins foi apresentada a declaração de voto
(doe. nº 23). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
- - - De seguida, a Presidente da Assembleia fixou um período de 30 minutos para
intervenção aberta ao público, tendo-se registado a intervenção de:- Pires Viana (doe.
nº 24). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - _____ _
- - - De seguida, o Presidente da Câmara prestaram esclarecimentos. - - - - - - - - - - -

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

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

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

AFIFE-(1)

Arlindo Manuel Sobral Ribeiro

ALVARÃES-(PS)

Fernando Alberto Vilarinho Martins ..

AMONDE - (PSD)

José Paulo Coelho do Órfão

AREOSA - (PS)

Rui Miguel da Silva Mesquita

CARREÇO - (1)

João Nuno Amorim de Pinho
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António de Oliveira lima

DARQUE - (PS)

Joaquim Dantas Afonso Perre

FREIXIEIRO DE SOUTELO - (PSD)

Luís Augusto Canas Lourenço

LANHESES - (PSD)

Filipe Manuel Castro da Rocha

MONTARIA- (PSD)

Carlos Manuel Correia Pires

MUJÃES-(1)

José Duarte Gonçalves da Silva Oliveira

OUTEIRO - (1)

José Manuel Vieira Morais

PERRE-(1)

Vasco Augusto de lima Morais Cerdeira

Sra MARTA PORTUZELO - (PSD)

Paulo José Calçada Maciel

SÃO ROMÃO DE NEIVA -(PSD)

Manuel Rodrigues Salgueiro

BARROSELAS ECARVOEIRO - (PS)

Rui Miguel Barbosa de Sousa

CARDIELOS ESERRELEIS- (1)

Manuel Correia Castilho

MAZAREFES E VILA FRIA- (PS)

Manuel Dias Viana Barreto

NOGUEIRA, MEIXEDO, VILAR DE MURTEDA - (1)

Rui Alexandre Vieira Maciel

SUBPORTELA, DEOCRISTE E PORTELA SUSÃ- (1)

David Meira Veiga

TORRE E VILA Mou- (PSD)

Filipe Mendes Costa

VIANA DO CASTELO (SANTA MARIA MAIOR,
MONSERRATE) EMEADELA·CDU

José António Gonçalves Ramos

VILADE PUNHE - (PS)

António Manuel Marques Cunha Costa

VILA FRANCA- (1)

João Paulo Rocha Carvalhido
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Armindo Dias Fernandes
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GERAZ DO LIMA (STA. MARIA, STA. LEOCÁDIA,
MOREIRA) E DEÃO - (1)
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AFIFE-(1)
ALVARÃES-(PS)
AMONDE - (PSD)
AREOSA - (PS)
CARREÇO - (1)
CASTELO DE NEIVA - (PSD)
CHAFÉ-(1)
DARQUE - (PS)
FREIXIEIRO DE SOUTELO-(PSD)
LANHESES - (PSD)
MONTARIA- (PSD)
MUJÃES- (1)
OUTEIRO - (1)
PERRE-(1)
Sr• MARTA PORTUZELO- (PSD)
SÃO ROMÃO DE NEIVA-(PSD)
BARROSELAS ECARVOEIRO - (PS)
CARDIELOS E SERRELEIS - (1)
GERAZ DO LIMA (STA. MARIA, STA. LEOCÁDIA,
MOREIRA) E DEÃ0-(1)
MAZAREFES EVILA FRIA - (PS)
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NOGUEIRA, MEIXEDO, VILAR DE MURTEDA • (1)
SUBPORTELA, DEOCRISTE E PORTELA SUSÃ- (1)
TORRE EVILA Mou - (PSD)
VIANA 00 CASTELO (SANTA MARIA MAIOR,
MONSERRATE) E MEADELA - (CDU)
VILA DE PUNHE - (PS)
VILA FRANCA - (1)
VILA NOVA DE ANHA - (PSD)
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Assembleia Municipal - Sessão Ordinária
04/09/2015

Senhora Presidente da Assembleia Municipal e restante Mesa
Senhor Presidente da Camara e Vereação
Senhores Deputados Municipais
(Período antes da ordem do dia)

A CDU manifesta a sua total solidariedade com a luta que hoje dia 4 de setembro se realizou em
Viana do Castelo pela defesa do Polo do Cabedelo da APPACDM, onde estão instalados um lar
residencial de jovens e dois centros de atividade ocupacionais, CAO.
Esta atitude do Instituto da Segurança Social para com a APPACDM, demostra uma enorme
insensibilidade social e humana dum governo sem norte e a escassos dias de perder as eleições
continua com arrogância a vincar a prática dos últimos quatro anos de "quer posso e mando".
Esta situação não pode continuar ... ..
É urgente que os responsáveis da Segurança Social e da APPACDM se reúnam e entendam, para
regularizar rapidamente esta lamentável situação, já que está em causa a normalidade do
funcionamento daquele CAO, para os utentes e suas famílias para os trabalhadores e para a
continuidade normal da APPACDM.
Haja bom senso!

Viana do Castelo, 04 de Setembro de 2015
O Eleito da CDU

(DOCUMENTO Nº 3)
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

AGRUPAMENTO POLÍTICO DO CDS-PP

Período de antes da ordem do dia

4 de Setembro de 2015

Ex.ma Senhora Presidente da Mesa
Ex.mos Senhores Secretários da Mesa
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal
Ex.mos(as) Senhores(as) Vereadores(as)
Ex.mos Senhores(as) Deputados(as) Municipais
Senhores Jornalistas,

A espécie humana tem, efectivamente, uma inesgotável capacidade de se reinventar e de
inovar, mesmo quando a roda já é perfeita e imelhoravelmente redonda. Não estranho, pois,
que ainda que julgasse já ter visto de tudo, eis que, pela enésima vez, sou infantilmente
surpreendido. Pela negativa, de novo. Pensava, ingenuamente, que o "tudo" seria apenas
uma imagem metafórica, abstracta e ficcional , e que, apesar de tudo, teria uma dimensão
e um alcance limitados por terceiros ou, até, auto-limitante. Não tem, nunca teve, jamais
terá. O "tudo" é verdadeiramente ilimitado, infinito, incomensurável, capaz do melhor e do
pior, do bem e do mal, do tudo e do nada. Tal como o é a estupidez humana, já que o
Homem é, enquanto ser falível, emotivo, por vezes irracional, capaz disso mesmo: de tudo.
De tudo e mais alguma coisa . Uns mais do que outros, naturalmente, pois ainda os há, não
como as bruxas, mas conscientes, abnegados, racionais. Os tais seres-humanos na
verdadeira acepção do conceito, espécie que se extingue a cada dia que passa. Não
obstante, esses, por defeito, encontram-se atrapados na base de uma pirâmide hierárquica
que os esmaga, asfixia , coage e domina implacavelmente, limitando-se, porquanto apenas
isso lhes vai sendo permitido, a manifestar uma opinião irremediavelmente votada a uma
irrelevância absoluta, inconsequente e estéril. Mas o caminho faz-se caminhando, e tal
como a água mole escava a pedra dura, também a pouca força de um, quando multiplicada
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por muitas vozes, almas e convicções, demoverá o pior dos intentos, e restituirá o equilíbrio
de forças entre a gigantesca base e o ínfimo vértice da injusta pirâmide. A união de mãos,
a convergência de vontades e a disseminação de coragem, quando conjugadas em torno
de uma mesma causa, assume, historicamente, potencialidades infinitas. A tarde de hoje
foi disso perfeita demonstração, em mais uma mobilização popular histórica contra o
grotesco jugo do poder central que, qual polvo ciclópico, estende os seus tentáculos sobre
os mais fracos e indefesos, coartando-os, ao arrepio daquela que está consagrada como
sua incumbência constitucional inalienável: a de salvaguardar, incondicionalmente, a
protecção social de todos, particularmente dos mais vulneráveis.
Devo confidenciar-vos que nunca, enquanto membro eleito desta casa, equacionei sequer
a hipótese de me sentir compelido a fazer uma intervenção deste teor, na defesa de uma
causa que, julgava (iludido), gozava de apoio consensual, suprapartidário e genuíno: a
protecção do cidadão portador de deficiência mental. É com assumida, envergonhada e
incontornável perplexidade que ora constato que assim não é, e que me vejo na
contingência de me associar, convictamente, à fileira dos dois mil conterrâneos que,
entrincheirados na coragem, no bom senso, no decoro e no respeito pelos mais frágeis, se
bateram em defesa de um projecto que, servindo alguns, é, na verdade, pertença imaterial
de todos, e por todos deve ser firmemente defendido. Defendido sim, pois está sob um
ataque tão inusitado quanto escabroso.
Mas o que está em causa, afinal? Por que pugnam, tão determinados, milhares de
vianenses? Pelo motivo mais ignóbil e prepotente que até a mais perversa mente pode
conceber ... Incompreensivelmente, num acto mais perverso do que lícito, mais tonto do
que lógico, mais subversivo do que produtivo, mais prepotente do que sólido, o Instituto da
Segurança Social (ISS) rasgou, unilateral e extemporaneamente, o contrato de comodato
relativo às instalações do Centro de Actividades Ocupacionais do Cabedelo, celebrado com
a APPACDM há quase 25 anos, ensombrando e comprometendo o futuro das dezenas de
utentes, de colaboradores e da própria instituição. Pelo caminho, envergonha-se a si
próprio, de tão clara é a antítese entre o nome que ostenta (segurança social) e as acções
que perpetra (terrorismo social).
O abjecto, covarde, injustificado e injustificável ataque dirigido aos alicerces da APPACDM
não pode se não merecer, da nossa parte, veemente e convicto repúdio, devendo este ser
materializado em todas as tomadas de posição públicas para as quais formos convocados,
obrigatoriamente condizentes com a gravidade e dureza de tão vil golpe, e desejavelmente
consequentes quanto ao desiderato por nós perseguido: a salvaguarda dos interesses dos
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cidadãos portadores de deficiência mental e, por associação, de todas as instituições que
os acolhem, os amparam e os integram. Todos somos chamados, uma vez mais, para um
combate por uma causa em não cabem partidos políticos, não se aceitam filiações ou
militâncias, e não se toleram ideologias ou dogmas político-partidários. Presentemente,
todos, sem excepção, devemos militar num único "partido": a APPACDM.
Sabemos apenas que:
- Em 1991, o ISS celebra, com APPACDM, um contrato de comodato relativo a utilização
de imóvel, na praia do Cabedelo, como centro infantil;
- Desde essa data que a APPACDM se encontra no local, ou seja, há 24 anos;
- Por comum acordo, entretanto o imóvel passa a ser utilizado como Centro de Actividades
Ocupcionais;
- Em 2013,. as mesmas partes subscrevem novo contrato, atualizando o âmbito do anterior,
designadamente através da criação de dois novos Centros de Actividades Ocupacionais
(Cao's) - e de um lar - não consta que alguma das partes o tivesse feito sob coacção;
- Esta solidificação e ampliação do acordo de cooperação entre as duas instituições vem
ao encontro das necessidades dos utentes e suas famílias, bem como da comunidade
em geral, sendo, decorrentemente, bem acolhida por todos, sem excepção;
- Surpreendentemente, no início de Agosto do corrente ano, o ISS emite um ofício
declarando-se "incompetente para decidir o encerramento do centro infantil inicialmente
protocolado", invocando que não se reconhece investido de licitude para homologar as
novas áreas previstas no novo acordo de cooperação, exigindo, por conseguinte e sem
mais, a imediata restituição do imóvel;
- Mais declara, unilateralmente, a nulidade dos protocolos subscritos em 2013 - com
validade de 20 anos;
- Acreditando na boa-fé da contraparte, bem como no integral cumprimento do contrato por
esta subscrito, a APPACDM investe, nos últimos dois anos, cerca de 300.000€ em obras
de requalificação dos espaços protocolados, apenas porque considerava, legitimamente,
que estaria sob sua exploração durante 20 anos, conforme os prazos acordados entre
as partes;
- Não obstante, e sendo desse facto conhecedora, o ISS mantém-se irreductível na posição
e insensível perante os argumentos esgrimidos pela APPACDM: o imóvel é para restituir,
independentemente das mais-valias entretanto efectuadas (e por ele - ISS- aceites);
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- Eventualmente pressionada pela opinião pública, cuja posição crítica é inequívoca e
unânime, vem agora o ISS, ferindo de morte as premissas que sustentam a génese da
intenção de denunciar o contrato, declarar a intenção de entregar o espaço à Misericórdia
de Viana, para aí desenvolver as mesmas actividades que ora servem de pretexto para
denunciar o acordo vigente;
- Infere-se, pois, que o actual objecto de utilização do espaço se encontra regular para a
Misericórdia, mas não para a APPACDM, logo, o problema reside nesta última, e não no
espaço e/ou no seu âmbito de funcionamento;
- A conclusão não poderá ser outra que não esta: perante a ausência de um motivo legal
ou moralmente atendível, forjam-se todo o tipo de pretextos, todos eles com pés de barro.
Não há factos, não há motivos, não há razão: há tretas!!
- Percebendo a óbvia contradição em que incorre, vem agora o ISS invocar já não a sua
auto-atribuída incompetência para alterar o âmbito de utilização do espaço, e por essa
via justificar anulação dos protocolos celebrados (e necessariamente ainda vigentes),
mas a carência de idoneidade da APPACDM; o problema, confirma-se, é a APPACDM;
- Curiosamente, a APPACDM foi, há dias, distinguida com certificado de excelência
atribuído pela "European Quality for Social Services", enquanto instituição social de
mérito;
- Entretanto, o ISS faz público que concluiu o relatório resultante de uma Acção de
Averiguação, "cujas evidências, entretanto apuradas, indiciam a prática de factos que
integram eventuais ilícitos criminais";
- No decurso das conclusões desse relatório, a mesma instituição procedeu a uma
participação junto do Ministério Público, alegando os mesmos "ilícitos criminais";
- Até à data, não concretizou, nem disso deu nota pública, de que indícios se tratam, nem
tão-pouco os contextualizou no tempo.
O tudo, nesta contenda artificial, orbita efectivamente em torno do conceito de "idoneidade"
ou da falta dela ... Os papéis estão é trocados, já que a idoneidade que falta do lado que
aponta o dedo, sobra do outro.

(José Carlos Freitas)
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Viana do Castelo - uma cidade em movimento
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Viana do Castelo e o seu concelho apresentam-se
zona apetecível para viver, fazendo um apelo à qualidade de vida,
incentivando à prática dos mais diversos desportos, especialmente o
Remo, a Vela, o Surf e a Canoagem, justificando desde logo a
designação de CIDADE NAUTICA DO ATLÁNTICO, tradicionalmente
associada ao mar e ao rio que, com as suas actividades marítimas,
desde cedo desempenharam um papel de relevo na região.
Um olhar sobre a cidade, leva-nos a percorrer o seu centro histórico
com mumeras
ruas recentemente recuperadas,
dignas duma
demorada visita de quem ama a sua cidade.

A requalificação urbana incluiu a recuperação de edifícios públicos
como a Vila Rosa, e o antigo edifício das Finanças, hoje Serviço de
Atendimento ao Munícipe, investimentos significativos, para que a
cidade se torne cada vez mais atractiva.
Mas voltemos ao desporto, aposta forte do município, que dotou
recentemente de relevantes instalações desportivas, consubstanciadas
no Centro de Remo e Centro de Vela e, na margem esquerda, o Centro
de Canoagem e o Centro de Alto Rendimento de Surf, instalações de
grande qualidade, que rivalizam com o que de mais moderno existe no
país.
Não se trata duma qualquer afirmação gratuita, mas duma relevante
constatação!
Aconselho-Vos uma visita.
Este vultuoso investimento só poderia ter razão de existir com plena
utilização, e que a visão camarária logo pôs em prática: entregar a sua
gestão aos clubes, salvaguardando os protocolos que permitissem a
prática das respectivas modalidades às escolas do concelho,
a
envolvendo-as no projecto "NAUTICA NAS ESCOLAS", com
aprendizagem da natação no 12 ciclo do Ensino Básico, como disciplina
curricular, incluindo -se ainda a iniciação à prática da vela, remo, .e...
canoagem eJ!!Sífl9'ão.
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Investimento plenamente justificado.
A Câmara Municipal garante, no âmbito das suas atribuições e
competências a generalização da prática da actividade física e
desportiva , proporcionando a todos condições para uma melhor
qualidade de vida.
Mas o seu esforço não se fica por aí.
A outras modalidades foram, e continuam a ser, criadas condições
para a sua prática. Referimo-nos a mais um investimento no Estádio
Municipal Manuela Machado, que passou recentemente pela
beneficiação das suas instalações, nomeadamente o arrelvamento e a
moderna pista de tartam.
Para além da actividade federada que o clube de atletismo aí sediado
vem desenvolvendo, com meritíssimos resultados, também a Câmara
mantém protocolos para fazer chegar às escolas a sua prática, com
monitorização da campeã mundial Manuela Machado.
A natação é outra área que tem merecido a atenção do município, que
ao abrigo dum projecto iniciado há 2 anos, permite aos alunos do 12
ciclo, e 32 e 42 anos, frequentarem as 3 piscinas municipais localizadas
na cidade (2) e em Barroselas. O transporte de, e para as zonas do
nado e o apoio aos clubes na disponibilização de técnicos, é
assegurado pela Autarquia!
A rede de equipamentos desportivos foi ainda enriquecida com a
inauguração de pisos sintéticos em Chafé e Barroselas a juntar a uns
tantos disseminados pelo concelho.
Mas as preocupações da Câmara Municipal vão mais longe !
Para além de assegurar a melhoria de condições de acesso de
todos
os viane.nses à prática desportiva, quer de alto rendimento , quer de
média competição, de formação ou ainda de desporto de lazer, não
descurou a saúde do sector dos estudantes, quando soou o alarme do
perigo que corriam decorrido das coberturas de fibrocimento de 12
escolas do concelho. Procedeu-se de imediato à sua substituição num
esforço financeiro que rondou o meio milhão de euros.

Desporto sim, mas saúde também.

Trouxe à colação algumas das relevantes

iniciativas do elenco

camarário , que não descurando a requalificação urbana, asseguram a
prática desportiva a mais de 3.000 jovens em idade escolar garantindo
o ensino, o treino, a recreação e a competição, e a centenas de jovens
vianenses a competição a cargo dos vários clubes existentes
Resta-me destacar, com o orgulho dum vianense que ama a sua terra,
alguns eventos que recentemente a cidade viveu: Meia Maratona
Manuela Machado - Rali de Portugal e Rali de Viana - Taça Davis em
Tenis

- Campeonato Europeu de Vela de Juniores (que trouxe até

nós mais de 2 centenas de velejadores de cerca de trinta paises ) Taça de Portugal de Maratona em Canoagem - Uma etapa do circuito
Nacional de Bodyboard de Esperanças - Grande Prémio JN em ciclismo
- Campeonato Nacional de Remo lndoor - Trail da Serra de Arga Corrida de S. Silvestre - Cross Internacional de Atletismo - Meeting
Internacional de Águas Abertas em Natação -e- Campeonato nacional
de duplo Mini Trampolim e Tumbling.
VAMOS CONTINUAR A APOSTAR NO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
DO CONCELHO.
04.09.2015

Amandio Passos Silva

fA:.
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SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO, DE 04.09.2015

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

VIANA 00 CASTELO

Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo
Senhoras e senhores deputados, CM, JF ....

Na última sessão desta AM, em 29 de Junho, foram produzidas fortes críticas ao governo
de Portugal pela forma como conduziu o problema dos Estaleiros Navais, que vieram,
como se sabe, a ser privatizados, terminando-se com uma situação que poderia ter
efeitos muito complicados, mais ainda na actual crise generalizada do país.
Até aceito que, eventualmente, possam ter existido algumas lacunas no modo como o
problema foi tratado, considerando que ninguém é detentor da perfeição, mas o meu
Gr. Parlamentar não pode concordar com as críticas azedas dirigidas ao governo e ao
ministro da defesa nacional, na justa medida em que se impunha terminar com a grave
situação existente de paralisação e consequente acumulação de prejuízos naquela
empresa. De resto, nem foi este governo que esteve na origem do problema dos ENVC.
E muito fácil enveredar pela crítica gratuita, mas não podemos ter memória curta, sendo
por isso que hoje nos propomos refutá-la.
Lembrar-se-ão do navio Atlântida mandado construir pela companhia açoreana,
atlântico line, e do rombo financeiro que provocou nos cofres dos ENVC, por ter sido
recusada a recepção do navio, alegadamente por contrariar os parâmetros técnicos que
haviam sido contratualizados e assumidos por ambas as partes. Com tal atitude o
Governo Regional dos Açores, chefiado, então, pelo actual presidente do PS, Carlos
César, esse sim, evidenciou um comportamento imoral, racista e, diria até, xenófobo,
para com os ENVC e seus trabalhadores, provocando um grande rombo nas finanças dos
ENVC, a somar a outros problemas de tesouraria que se vinham acumulando.
O resultado desta atitude do governo regional dos Açores traduziu-se num prejuízo para
os ENVC na ordem dos setenta milhões de euros, pois foram recusados dois navios, um
que ficou pronto (Atlântida} e outro que não foi construído {Ciclone) mas que gerou
despesas. E foi este facto que apressou a emissão da certidão de óbito aos ENVC. De
resto, o comportamento dos políticos açoreanos do PS, envolvidos neste caso, assumiu
tal arrogância que até o presidente da companhia atlântico line se recusou a comparecer
perante a comissão parlamentar de inquérito, na AR.
Apesar de numa sessão da AM da legislatura anterior se ter feito chegar ao Gov. Reg.
Açores uma moção de censura pela sua postura perante este caso, desejo enfatizar o
desplante de não ter ouvido, na última sessão desta AM do passado mês de Junho,
uma palavra que fosse sobre esta grave afronta, nem por parte dos senhores
deputados, nem do Sr. Presidente da CM, privilegiando-se antes ã critica violenta ao
min istro da defesa nacional, quando lhe pertence por inteiro o mérito e a capacidade
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de ter resolvido o problema, coisa de que outros se mostraram incapazes, não
obstante as muitas entrevistas nos media e o ruído que à sua volta se criou. Isto,
senhoras e senhores deputados, é fazer política sectária, tentando branquear um
gravíssimo problema provocado por políticos açoreanos do PS Regional, cujo principal
rosto à época dos factos veio ainda a ser prem~o com. a ascenção a presi~~cional
do PS! Ora vejam a ironia do destino, porq~a1~a vei4'W:>s o dia em que_cj_sõéíalistas
vianenses lhe baterão palmas, como se nada tivesse lcontecido!
Sejamos isentos_ no~~ossos juízos de valor e reconheçamos que os trabalhadores do
ENVC não saí~rejudicados, tendo sido aplicada a legislação prevista para estas
situações. Com efeito, a nova empresa WEST SEA VIANA SHIPYARD integrou, no seu
quadro de pessoal, 148 ex-colaboradores dos extintos ENVC, laborando no presente 205
trabalhadores com contrato, tendo tido, já, em picos de actividade, mais de 300
trabalhadores subcontratados, o que quer dizer que, daqueles que receberam
indemnizações ou mesmo se reformaram, uma boa parte deles continua a trabalhar,
embora periodicamente, naquilo de que gostam e que sabem fazer. O sr. Presidente da
CM chama-lhes tarefeiros, com um ar amargurado - que respeito - mas, senhoras e
senhores deputados, não haverá também tarefeiros ao nível de médicos e enfermeiros
nos hospitais, assim como em muitas outras respeitosas profissões neste país? Não
estaremos perante uma nova forma de relação jurídica entre empregador e
empregado? Não é certo que, com as contínuas alterações ao Código do Trabalho,
terminou a forma de um emprego para a vida? Pessoalmente, também gostaria muito
mais de um vínculo para toda avida activa, mas tal situação já pertence ao passado!
A realidade passou a ser outra e é com essa que temos de saber viver. O futuro está à
nossa frente e não no passado. O nosso município de Viana do Castelo não perdeu a sua
identidade marítima relativa à indústria naval, e acreditamos que a empresa WEST SEA
irá crescer, gradualmente, e criar mais emprego. E, contrariando o que muitas vozes
diziam, esta empresa encontra-se capacitada para construir navios, de raiz, não se
ficando somente pela reconversão e reparação de qualquer tipo de embarcações. A sua
capacidade abrange navios até 190 m de comprimento e uma tonelagem de até 37.000
toneladas. Neste momento, sabemos que tem em construção dois navios-hotel para
dois armadores e tem contrato assinado para a construção de dois navios de patrulha
oceânica para a Marinha portuguesa.
O candidato a candidato à presidência dos USA, Donald Trump, um magnata da
construção civil e outros negócios, como todos sabem, afirmou recentemente que "a
persistência é que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso", o que nos faz acreditar
que 'a WEST SEA VIANA SHIPYARD, como empresa com uma nova dinâmica, traz consigo
a persistência que a lançará para o sucesso, aumentará as suas encomendas e,
consequentemente, irá criar mais emprego, beneficiando Viana e os vianenses. E não há
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que ter receio do sector privado, porque ele é, afinal, o grande motor da economia,
gerando emprego e criando riqueza para o país.
Considerando que o bem-comum dos cidadãos deve ser garantido pelo Estado,
pessoalmente não concordo com a privatização de tudo ou de quase tudo, porque há
funções básicas que devem manter-se no sector público. A energia, a gestão das águas,
a segurança social e a CGD como banco do Estado são quatro dos vários exemplos que
poderiam ser mencionados, porque abrangem a generalidade dos cidadãos. Já outras
empresas, que visam sectores mais ou menos específicos (casos da TAP e Estaleiros
Navais, entre outros), entendo útil e conveniente que sejam geridas pelo sector privado,
isto porque devem gerar lucros, e o Estado não pode estar constantemente a injectarlhes dinheiro e manter privilégios.
Convenhamos que a maioria dos cidadãos não viaja de avião e não tem qualquer ligação
à construção e reparação de embarcações, pelo que não é justo que se retire dinheiro
dos seus impostos para outros fins que não sejam o bem-comum da sociedade. Por
outro lado, é evidente que todos precisam de água, energia, segurança social, etc, e
estas são funções básicas que o Estado não deve alienar. Mas, por outro lado, ainda,
temos de reconhecer que uma boa parte da soberania nacional foi entregue à UE e, por
essa razão, qualquer governo está condicionado às políticas daquela organização, à qual
o país aderiu voluntariamente. Razão para ficarmos bem cientes de que este governo,
ou qualquer outro, estará sempre condicionado às decisões de Bruxelas, em variados
sectores, e nada podemos fazer por mais que nos desgastemos
Um segundo tema que desejaria apresentar é o que se prende com a existência de um
edifício em ruínas e de aspecto fantasmagórico, que julgo pertencer à Quimigal, em
plena marginal da Cidade de Viana, frente à antiga doca comercial, e que constitu i um
borrão no enquadramento arquitectónico daquela zona, onde foi levado a efeito um
esforço na requalificação das ruas e recuperação de edifícios. A nossa sugestão iria no
sentido de a Câmara Municipal usar os instrumentos legais ao seu dispor para forçar o
proprietário do prédio a resolver o problema, ou então a autarquia pensar em assumir
a sua posse, promovendo um concurso de ideias para o aproveitamento ideal daquele
espaço da zona histórica.
Um terceiro aspecto, que se liga com o anterior, refere-se à recente conclusão das obras
de requalificação na zona histórica da nossa cidade, com destaque para o Largo Vasco
da Gama, Rua Frei Bartolomeu dos Mártires e outros arruamentos. Na verdade, a cidade
ficou mais funcional e acolhedora, espelhando uma imagem cuidada, onde os belos
edifícios históricos podem agora sair da penumbra e ser admirados num
enquadramento que os enriquece. Por essa razão, as nossas felicitações à Câmara
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Municipal. Assim haja o correspondente civismo por parte dos utentes, para não
degradarem o ambiente urbano. Um senão, apenas, para o facto de ter ficado de fora
dos planos a Rua de Aveiro, com especial enfoque nos passeios, que se encontram
degradados.
Não desejaria terminar esta intervenção sem uma palavra de felicitações para todos
quantos contribuíram com o seu trabalho para a realização das Festas de Nossa Senhora
da Agonia, cuja grandiosidade projecta a cidade e o concelho, aquém e além fronteiras,
e proporciona uma maior interacção de culturas que nos enriquece a todos. A presença
de cerca de um milhão de pessoas atesta bem a pujança desta romaria e a importância
da actividade económica e turística que proporciona.

Sessão da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, 04.09.2015

~1~GRUPO

PARLAMENTAR DO PSD,

/t:~
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Exma. Sra. Presidente Assembleia Municipal
Ex. Sr. Presidente da Câmara Viana do Castelo

Nos últimos meses, realizaram-se no concelho de Viana do Castelo dezenas
de festas, montras da riqueza etnográfica e cultural das diversas povoações
das margens do Rio Lima. Festividades estas, que promovem os produtos
endógenos

de

uma

região

fértil,

onde

a

história,

a

inovação

e

empreendedorismo se reúnem, fruto da política de sustentabilidade e
promoção económico - social praticada pelo executivo.
Este ciclo de festas Vianenses culminou na incomparável Romaria de Nossa
Senhora d'Agonia, onde a tradição atingiu o seu maior expoente.
Durante 5 dias, Viana do Castelo conjugou o religioso e o pagão, num ritmo
compassado pelo bater das chinelas, do rebentar dos foguetes, do vibrar das
peles perfeitamente esticadas nos bombos, da música das bandas e tocatas,
atraindo a si milhares de romeiros, que invadiram a cid ade, ao encontro da
tradição, cultura e gastronomia local.
Viana atingiu este ano, um nível de excelência, facilmente comprovado pelo
elevado número de participantes, tanto a nível de espectadores como também
e principalmente

como figurantes

nos quadros constituintes de uma

programação cuidadosamente elaborada.
Recorde-se as 450 jovens que desfilaram no Cortejo da Mordomia,
enveredando na sua maioria o traje à Vianesa, assim como as centenas de
figurante que mais uma vez representaram a história e os usos e costumes no
cortejo histórico e etnográfico. A forte afluência à noite dos tapetes, ao Arraial,
Festival de Folclore, Festa do Traje, Feira de Artesanato, entre outros.
O colorido dos trajes e do sal elegantemente trabalhados e o brilho do ouro e
fogo-de-artifício servem hoje não só para dar corpo e alma à romaria, mas
também de fonte de inspiração a artistas plásticos, artesãos ou jovens
empreendedores.

Atualmente, a festa não dura apenas 5 dias, pois prolonga-se no comércio
local, restauração e hotelaria, engalanada com os produtos típicos ou com
novos elementos, desde os produzidos pelos metais mais nobres, ao vestuário
ou géneros alimentares. Várias são as micro-empresas ou marcas que surgem
inspiradas nos temas da romaria. Isabel Lima ou Fernando Lima, são alguns
dos autores que comprovam o interesse suscitado pelos trajes, azulejos,
cerâmicas, criando obras contemporâneas.
Não poderia hoje, deixar de felicitar, o Sr. Presidente de Câmara, Eng. José
Maria pelo convite endereçado a Judite Cardoso para presidir a Comissão de
Honra. Com esta distinção, Viana homenageou o trabalho de pesquisa
realizado por pessoas que, nos grupos etnográficos e folclóricos, recolhem
voluntariamente dados acerca dos trajes, bordados, cantares ou danças
proporcionando um enriquecimento constante na área da etnografia.
A bancada socialista congratula a organização, camara municipal, todos os
trabalhadores, músicos, lavradeiras e mordomas, por todo o empenho e
dedicação demonstrada, em mais uma vez representar ao mais alto nível a
cidade de Viana do Castelo.

(DOCUMENTO Nº 7)

MOÇÃO
A Assembleia Municipal de Viana do Castelo reunida no dia 4 de Setembro de 2015, na
sequência dos últimos acontecimentos relacionados com as respostas sociais prestadas
pela APPACDM de Viana do Castelo e tendo conhecimento do comunicando e de um
conjunto de deliberações tomadas pelo Instituto da Segurança Social, que determinam a
nulidade do Protocolo de Colaboração (contrato de comodato do equipamento do
Cabedelo) celebrado entre o ISS e a APPACDM em 16/12/2013, a nulidade dos Acordos de
Cooperação de CAO 1 e CAO li, celebrados em 17/12/2013 e a restituição ao ISS, com
brevidade, do imóvel afeto àquelas Respostas Sociais (Imóvel do Cabedelo),
A Assembleia Municipal de Viana do Castelo considera:
A APPACDM como a maior e mais antiga instituição ligada à deficiência no nosso
concelho e distrito, com um trabalho altamente meritório ao longo de quarenta
anos, e que merece, por parte de todos, o maior respeito e consideração
interinstitucional;
Sentir-se profundamente incomodada com a falta de sensibilidade demonstrada
pelo Instituto de Segurança Social e Ministério da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, na resolução deste conflito, não utilizando o diálogo nem
procurando soluções construídas na base da negociação e transparência;
Ser inaceitável a decisão unilateral do ISS de revogar os Acordos de Colaboração
dos 2 Centros de Atividades Ocupacionais da APPACDM do Cabedelo bem como o
despejo desta Instituição de Solidariedade Social das instalações do Cabedelo que
ocupa há mais de 20 anos;
Não ser digna a forma como cerca de 30 jovens deficientes e suas famílias estão a
ser confrontadas com uma total ausência de dignidade e respeito pelo direito à
diferença.
_,
.•

A Assembleia Municipal de Viana do Castelo reunida no dia 4 de Setembro de 2015
delibera:
Manifestar total solidariedade e reconhecimento pelo meritório trabalho
desenvolvido pela APPACDM de Viana do Castelo na área da resposta social à
deficiência;
Apelar ao Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social para que sejam
revogadas as decisões do Instituto da Segurança Social, mantendo em
funcionamento os dois CAO' s e a presença da APPACDM nas instalações do

!'
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Assembleia Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
MARIA FLORA MOREIRA SILVA PASSOS SILVA, PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO:
Faz público que no dia 4 de Setembro corrente (Sexta-Feira), com inicio pelas
21 horas, realizar-se-á no Teatro Municipal Sá de Miranda, desta cidade de Viana do
Castelo, urna sessão ordinária desta Assembleia Municipal com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
1.

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA;

2.
3.

LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC RELATIVA AO ANO DE
FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS;

4.

REDUÇÃO DA TAXA DE IMI EM FUNÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

5.
6.
7.
8.

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP);

2015;

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS;
REGIME DE INCENTIVOS

2016 [NORMAS EXCECIONAIS ETRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2016] -

DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITÓRIO DE VIANA DO CASTELO • ARU DA FRENTE RIBEIRINHA
DE VIANA DO CASTELO;

9.
10.
11.

DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITÓRIO DE VIANA DO CASTELO· ARU CIDADE POENTE;
DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO TERRITÓRIO DE VIANA DO CASTELO· ARU DE DARQUE;
OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL EM COMPLEMENTO COM A ACTIVIDADE
AGRÍCOLA" - PIP

17 /15 · AGROMUJÃES - SOCIEDADE AGRÍCOLA DE TURISMO, LD.",

RUA DA CASQUEIRA, FREGUESIA

DE MUJÃES, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL

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

E

eu,~;;;;;;'tA~,.9.-\ ~

Administração Geral da

, Director de Departamento de

Câmar~unicipal de Viana do Castelo, o subscrevi.

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 27 de Agosto de 2015
M L~//~lCIPAL,

/'(~
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INNFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 4 SETEMBRO 2015

Gabinete do Presidente

Durante este período o que mediou desde a última Assembleia Municipal
realizaram-se em Viana do Castelo um conjunto de eventos relevantes que gostaria de
destacar:
A reunião da Comissão Diretiva do Eixo Atlântico no navio Gil Eannes e a
inauguração da nova Praça desta Associação Transfronteiriça, a ExpoFeira/ Expecidades
mostra do Turismo das Cidades do Eixo Atlântico, a Mostra /Feira 100% Alto Minho que
valorizou os produtos endógenos da região, o Campeonato Europeu de Vela de Laser
Radial que contou com a presença de cerca de 300 atletas de 28 países, a Feira Medieval
que assinalou mais um aniversário do Foral e que contou com a presença de milhares
de visitantes, a Festa da Torta de Viana que se vai impondo como uma demonstração da
nossa qualidade na doçaria, a expressiva arte de todas as Festas e Romarias que com o
empenho e dedicação das Comissões de Festas um pouco por todo o concelho enchendo
este período festivo de cor, alegria e muita arte, a celebração das Lendas do Alto Minho
com a participação no Centro Cultural de muitas escolas do distrito, o Congresso
Internacional do Enoturismo uma mostra de vitalidade deste setor, as celebrações dos
20 anos de campeã da nossa Manuela Machado, a eliminatória de Ténis da Taça Davis
entre Portugal e a Finlândia, o Campeonato Regional do Norte do Ensino da Equitação,
a li Taça de Portugal de Maratonas em Canoagem, a Volta a Portugal em Bicicleta que
preencheu de entusiasmo todo o concelho, a 35 Feira do livro de Viana do Castelo com
um programa bem preench ido e atrativo, os Concertos no Centro Cultural em que
destacamos a passagem por Viana do Castelo da Orquestra" Buena Vida Social Club ", o
24 Festival de Jazz da Praça da Erva, a XIV Feira de Artesanato que valorizou a arte de
muitos vianenses, as Festas da Senhora d' Agonia com o seu brilho já habitual, o li
Meeting Internacional de Remo da Senhora d' Agonia.
Neste período tivemos oportunidade de concluir um conjunto muito significativo
de obras em todo o concelho, através das parcerias com as Juntas de Freguesia bem
como um conjunto de obras públicas das quais saliento:
A ampliação da rede de água e saneamento de Vila de Punhe, Castelo de Neiva
e freguesias da cidade;
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Gabinete do Pr esidente

A conclusão da empreitada da substituição das coberturas nas Escolas e Jardins
de Infância do concelho - intervenções em 12 equipamentos escolares;
A requalificação do Centro Histórico da cidade com as Ruas Frei Bartolomeu dos
Mártires e Rua Cónego Borlido, Rua de Viana, Rua Prior do Crato, Beco do Caxuxo e
Travessa da Vitória, Largo Vasco da Gama e em conclusão a Rua Arqº Fernandes Martins;
A conclusão da Zona Industrial de Alvarães e a instalação de fibra ótica em todos
os parques e zonas industriais do concelho, as infraestruturas do Parque Empresarial da
Meadela;
As novas instalações do Posto Territorial de Barroselas, obra já reivindicada há
mais de vinte anos pela população;
No âmbito desportivo salientamos as novas instalações ba lneárias do Centro do
Surf em Darque, o Piso Sintético do Chafé, a requalificação do Estádio M anuela
Machado, o Piso Sintético do Barroselas.

Viana do Castelo, 4 de Setembro de 2015
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Execução Orçamental Ano 2015
Período - 2015 / 01 / 02 a 2015 / 09 I 03

Execução
Receita
35.966.254,91€

Despesa

Taxa

33.856.581 ,98€

55%

o~
1

ClaJClio de Castro Fíuza

04-09-2015

Dívida a
Fornecedores

4.524.106,79€

CÂMARA MUNICIPAL D E VIANA DO CASTELO
LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM
02.09.2015 E ESTADO ACTUALIZADO DOS MESMOS
1
PROCESSO - nº. 1312/05.2BEBRG - U. O. 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia.
AUTORES -Abílio Gonçalves Teixeira e Outros

RÉ - Vianapolis - Soe. para o Des. Do Programa Polis em Viana do Castelo, S. A.
CONTRA-INTERESSADOS - Município d e Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do acto consubstanciado no
d espacho 17461/2005, de 25.06.2005, do MAOTDR que declarou a utilidade pública
d a expropriação do "Edifício J ardim".
ESTADO ACTUA...L - Foi concedida il providência. Foi, entrernrrto, pedida a
revogação da decisão canteifi.r; o que foi hdeferido. A Vianapolis recm·!"""eU para o
TCAN, tendo o 1·ecurso procedido~ cm face do que foi revogad.n n p rovhiência. O
Acórdão agu arda o d ecurso do prazo d e tdasito em j uigado.
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PROCESSO- nº. ló5ó/09.4BEBRG - U. O. 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - Manuel Luís Martins Gigante
RÉU -Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 149.500,005
acrescida de juros legais.
FSTADO ACTUAL - Tem audiência fina! marcaci::i p;:u·a 24 de Nov;;-m.br o de 2015.

3
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PROCESSO- nº. 1.447/08.0BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Richard David Buckley e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 5.6.2008, que indeferiu o
pedido de licenciamento de uma moradia no lugar de Ferreiros, Afife ou, em
alternativa, condenação no pagamento de indemnização pela perda de valor do seu
terreno.
ESTADO ACTUAL - Foi interposto recurso pelos AA. do despacho que indeferiu a
reclamação de nulidade apresentada pelos mesmos relativa à decisão que dispensou
a produção de prova antes de ser proferida a sentença.
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PROCESSO- nº. 133/09.SBEPRT-TAF do Porto - U.O. 2- 6º Juiz
ESPÉCIE - Execução de sentença
EXEOUENTE - Manuel Carlos Costa Marinho
EXECUTADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de execução da sentença que anulou a deliberação
desta C.M. de 27.01.1998, com vários pedidos relacionados com tal execução.
ESTADO ACTUAL - Aguarda a fixação, por acordo, dos valores correspondentes
às retribuições devidas durante o período de afastamento do serviço do Autor.
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PROCESSO - nº. 1582/06.9BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos l\rforada Branco Mendes
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 20.07.2006 do Exmº. Sr. Vereador da .Área Funcional do Planeamento e Gestão
2

Urbanística, que ordenou a apresentação de projecto de legalização de obras sob
pena de ser ordenada a demolição de obras executadas sem licença e pedido de
condenação ao reconhecimento de que as obras executadas não carecem de licença e
pedidos com os mesmos relacionados.
ESTADO ACTUAL - Fase de produção de prova.
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PROCESSO - nº. 235/08.SBEBRG - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Valente & Cairrão, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
das Portarias nºs. 1056/91, de 17.10 e 390/90, de 23.05; pedido de declaração de que
sobre o prédio da A. inexistem ónus que impeçam a sua utilização como solo urbano;
pedido de indemnização a fixar em liquidação de sentença; e pedidos conexos com os
anteriores.
ESTA.DO ACTUAL - Foi deferido o pedido de alteração do pedido formulado na
acção. Foi apresentada nova contestação em Fevereiro de 2012, aguardando o
processo a marcação de audiência prévia ou sentença.
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PROCESSO- nº. 800/10.3BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Adnlinistrativa Especial
AUTORES-José Paulo Esteves Martins Pinheiro e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do parecer desfavorável emitido pela
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P., proferido em 2.11.2009 no
âmbito do processo de obras em que é requerente o Autor, e vários pedidos com o
mesmo conexos.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência de julgamento marcada para 16.11.2015.

8
3

PROCESSO - nº. 635/09.6 BEBRG - U.O. 3 - TAF de Braga
ESPÉCIE- Impugnação Judicial
IMPUGNAL~TE

- Adérito Jorge de Abreu Cardoso

IMPUGNADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação de liquidação de taxa de ocupação do
domínio público relativa à utilização de uma rampa de acesso ao prédio do
impugnante, sito na freguesia de Monserrate, concelho de Viana do Castelo, no valor
de€ 492,78 e relativa ao ano de 2009.
ESTADO ACTUAL - Ag-u.arda marcaç5.o de aud!ênda prévi:i.
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PROCESSO- nº. 2012/10.7 BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Alcídio Afonso da Rocha Lima
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho do
Sr. Vereador do Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal proferido
no processo de obras n.º DJ/SPO n.º 468/85, que ordenou a demolição voluntária de
obras sitas na Rua das Breias, freguesia de Vila Fria, deste concelho, e que tom.ou
posse administrativa do imóvel e ainda do despacho de 11.10.2010 que indeferiu
liminarmente o pedido de licenciamento dessa mesma obra.
ESTADO ACTUAL - Agmirtla mar cação de audiêncfa prévia.
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PROCESSO- nº. 1343/05.2 BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Alcino Ferreira de Lemos e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo

4

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho que
declarou a urgência da expropriação da parcela n.º 133 do Edifício Jardim e do
despacho que declarou a utilidade pública da expropriação, declaração de ilegalidade
do Regulamento do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Viana do Castelo,
pedido de indemnização decorrente de responsabilidade civil extra-contratual e pedidos
conexos com os mesmos.
ESTADO ACTUAL - Tinha sido julgada improcedente. Interposto recurso para o
TCAN, foi negado provimento ao recurso. Foi interposto novo recurso para o STA,
sendo que este não admitiu a revista. Foi de seguida pedida a reforma do Acórdão do
STA, que foi indeferida. Entretanto, foi interposto recurso para o Tribunal
Constitucional, o qual, por decisão sumária do Juiz Relator, não conheceu dos recursos
interpostos pelos Autores, nos termos do disposto no art. 78º-A da Lei do Tribunal
Constitucional (Lei nº 28/82, de 15/11). Desta decisão os recorrentes apresentaram
:reclamação para a conferência, a qual foi rejeitada. Foi interposto novo recurso para o
Tribunal Constitucional. Entretanto foi suspensa a instância em consequência do
falecimento de uma das Autoras do processo.
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PROCESSO - n::. 1485/08.2 BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
IMPUGNANTE - Adérito Jorge de Abreu Cardoso
It'VIPUGNADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de Anulação da liquidação da taxa de ocupação do
domínio público pela utilização de rampa de acesso ao prédio do Impugnante, sito na
Rua Carolino Ramos, Lote 1 e 2, Lugar de Lamoso de Cima, freguesia de Monserrate,
deste concelho, no montante de€ 2675,62.
ESTADO ACTUAL - Em recurso no TCA-Norte.

5
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PROCESSO - nºs. 863/08.lBEBRG e 698/09.4BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Virgin Flower- Comércio Internacional de Flores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 21.02.2008, que ordenou
o embargo de trabalhos de limpeza e preparação da parcela de terreno sita em
Carreço e bem assim pedido de condenação na indemnização de € 28.440,00,
acrescida de juros de mora e de indemnização a liquidar em execução de sentença;
Pedido de anulação do despacho de 23.01.2009, que ordenou o embargo de trabalhos
de montagem de estufas na parcela de terreno sita em Carreço e bem assim pedido
de condenação na indemnização de € 28.440,00, acrescida de juros de mora e de
indemnização a liquidar em execução de sentença;
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença julgando as acções improcedentes. A
Ré interpôs recurso para o TCAl~, sendo que, uma vez operada a convolação deste
em reclamação para a conferência, foi esta indeferida. A Autora voltou a recorrer da
decisão proferida, encontrando-se o recurso pendente de decisão.
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PROCESSO - nº. 862/10.3BEBRG- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Vianamor - Construções de Viana, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 18.12.2009 do Vereador
da Área de Planeamento e Gestão Urbanística que indeferiu o pedido de informação
prévia apresentado pela Autora relativo à construção de um prédio destinado a
clínica médica nesta cidade e de condenação a ao reconhecimento de que se formou
acto de deferimento tácito no procedimento.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

14
PROCESSO - nº. 411/11.6BEBRG - TAF de Braga
6

ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum com processo ordinário
AUTORES - Rui Avelino Torres Martins
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na :reparação de um
veículo sinistrado, na indemnização diária de 10,00 €, na indemnização de €
42.697,32, acrescida de juros de mora desde a citação e no pagamento de danos
futuros, tudo em consequência de acidente de viação ocorrido na EN. 305, na
freguesia de Neves, devido a queda de árvore.
ESTADO ACTUAL -Aguarda m.arcm;ãu dt: audiênda d;,; julgamento.
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PROCESSO - nº.1.354/05.SBEBRC-A TAF de Braga
,

_E_S_P_E_.,.C
.....'_I:t:_" - Providência cautelar (suspe.1são de efidcía)
AUTORES -Joaquün José ft.Jves e Outros
RÉlJS - Estado Português e Outra

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia da declaração de utfüd.ade
púbfü~.a da expropriação da parcela 133 na parte :respeitante às fracções de que os
AA. são proprietários no Edifício Jardim e vários pcdidüs conexos.
ESTADO ACTUAL -Te:m sessão de produçãü de prov::; mareada pnra 14.07.2015.

* *

*
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PROCESSO- nº. 23/2000-4ºJuizo Cível-TJVC
ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA - ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, SA
7

RÉUS - Município de Viana do Castelo, Estado Português e Freguesia de Afife
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento da sua propriedade sobre vários
prédios sitos na orla costeira de Afife, pedido de restituição de prédios sem as obras
e equipamentos pretensamente implantados sobre os seus prédios, pedido de
indemnização a liquidar em execução de sentença e pedido de indemnização de
300.000$00 diários desde a citação dos Réus até à restituição dos prédios referidos
livres de quaisquer obras, bem como a fixação de sanção pecuniária compulsória de
500.000$00 diários desde o trânsito em julgado da sentença até à restituição efectiva
dos prédios.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada improcedente. A Autora interpôs recurso para o
Tribunal da Relação de Guimarães, que anulou o julgamento e ordenou a remessa
do processo à 1ª instância para a marcação de novo julgamento, com a produção de
prova sobre mais matéria de facto. A CM e a Freguesia de Afife interpuseram
recurso do Acórdão da Relação de Guimarães para o STJ. A ERI interpôs recurso
subordinado. Não foram admitidos os recursos, pelo que o processo volta à 1ª
instância para se produzir prova sobre a delimitação dos terrenos do domínio
público marítimo. A acção foi julgada parcialmente procedente. O Município
interpôs recurso para a Relação de Guimarães, aguardando o processo a decisão do
mesmo.
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PROCESSO- nº. 823/01-4ºJuiz-TAC do Porto
ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA - ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, SA
RÉU - :Município de Viana do Castelo, vários autarcas do executivo dos últimos
mandatos e variadíssimos funcionários da Câmara Municipal (ao todo, 36 Réus)
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de indemnização de 107.600.000SOO, acrescida de
juros de mora.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa até à decisão do processo referido no
número anterior.
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PROCESSO -

11<•.

562/H5.6B EBRG - 2" UNIDADE ORG. - TAF DE BRAGA

ESPÉC IE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - :Ministério Público
8

,

REU - ~. .fonicfpiü de

Vian~

dn Cast<::io

OBJECTO/PEDIDO - D1:daração de nuJidadt' <lo despacho d(I Sr. Vcteador da
AFPGU de 27.ú2.2000, que Hcendm1 '1 construção de uma moradia hifam!Har a José
'Manuel A.ntunes Rodrigues, em Serrdéis.
ESTADO ACTLAL - Foi julgada procedente. Foi interposto n:curso; ao qual foi
negado prcvin:tt:htü. Transit;i em julgado em 13.0i.2015.
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PROCESSO - .n'>. 417/073}BEBRG - Z" lJNlDAOE ORG. -TAF DE BRAGA
ESPÉCIE - Acção Admii"list1..lfrrn Espt?cial
AUTOR- José Henriqm: Guimarães Salgado Zenha
·.;'TT _e._,_,
R

'!\"
• ,
•
~uunu:;1pw

d i:' \''
·urna d o

e·· asn:10
.
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OBJECTO/PEDIDO - PeG.~do de am1lfü;ão do dcspncho de 16.li.2006 que lhe impôs
a execução de obras no prédio do mesmo na Rua Cândido dos Reis.
ESTADO ACTUAL - Foi ju!g~1da extinta a !nstfincia, por inutilidade superveniente
da Hde. Esta d~dsão aguarda o decurso do p;:·azo d€ trânsito em julgado.
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PROCESSO - nº. 510/07.9BEBRG - ia UNIDADE ORG. - TAF DE BRAGA
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Manuel Alves Rodrigues e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 27.12.2006, que deferiu
um pedido de alteração de licença a Olívia de Sousa Viana Manso, em Mazarefes.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. A CMVC reclamou para a
conferência, não tendo a mesma sido aceite. Foi apresentada nova reclamação do
despacho que indeferiu a reclamação. Entretanto, a contraparte interpôs recurso da
sentença na par te que lhe foi desfavorável. O recurso da contraparte n ão foi
admitido e foi admitida a reclamação do Município, a qual foi julgada improcedente.
Foi interposto r ecurso desta decisão, aguardando-se a sua decisão.

9
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PROCESSO - nº.1578/08.6BEBRG-TAF de Braga- U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - José Carlos Santos Loureiro e mulher
RÉU - i\-lunicípio de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - 1. Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
da Portaria nº. 390/90, de 23.05, do PDM de Viana do Castelo e do PU da Cidade de
Viana do Castelo no que respeita à classificação do prédio dos AA. como
pertencendo à RAN e área de elevado valor paisagístico; 2. Pedido de declaração de
que o prédio dos A.A. não tem qualquer ónus que impeça a sua utilização como solo
urbano com condições de edificabilidade semelhantes à média dos prédios urbanos
vizinhos; 3. Pedido de condenação solidária no pagamento aos AA. na indemnização
a liquidar em execução de sentença pelos prejuízos sofridos desde 1991 até à data da
sentença a proferir; 4. Subsidiariamente, pedido de condenação solidária no
pagamento da indemnização de € 450.000,00 e juros desde 1991; 5. Ainda
subsidiariamente, pedido de condenação do :Município a repor o prédio rústico dos
AA. no estado em que se encontrava, repondo toda a terra que nele se encontrava e
que dele foi extraída ou, se tal não for possível, a pagar o seu valor, no montante de€
375.000,00.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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PROCESSO - nº. 775.10.9BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Manuel Gomes de Sá Alves
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Senhor Vereador da
Area Funcional do P.G.U. que ordenou a demolição de um piso e várias outras obras
executadas ilegalmente no prédio do mesmo, em Chafé.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.
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PROCESSO - nº, 648/11.8 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Ministério Público
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Senhor
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 27.01.2009, que deferiu o licenciamento
da construção de uma moradia em Vilares, Outeiro, Viana do Castelo, a Yfilton
Faria Videira de Abreu.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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PROCESSO - nº. 836/11.7BEBRG - TAF de Braga- U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a Forma Sumária
AUTOR - Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial; S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por acidente de
viação, de€ 8.039,20, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo pagamento.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência final marcada para 23.11.2015.
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PROCESSO - nº. 1147/11.3BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a For ma Sumária
AUTOR - José Joaquim Rodrigues Felgueiras
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de€ 1.681,79, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo pagamento.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência pr évia marcada para 3 de Novembro de 2015.
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PROCESSO - nc. 1338/11.7 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção administrativa especial
AUTORA- Bricodis -Distribuição de Bricolage, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de norma do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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PROCESSO - nº. 1023/11.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção administrativa especial
AUTORA - Modelo Continente - Hipermercados, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de normas do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. A Autora interpôs recurso
relativamente aos vícios que improcederam, encontrando-se o processo a aguardar a
decisão de tal recurso.
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PROCESSO - nº. 1.558/11.4BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - Pedro Henrique da Silva Novo
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de€ 10.727,63, acrescida de juros de mora vincendos sobre a quantia de€
10.240,58, até efectivo pagamento.
12

ESTADO ACTUAL -Aguarda sentença.
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PROCESSO - nº. 440/12.2BEBRG - U. O. 1. - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES -Mário Jorge Pires Correia e mulher, Margarida Menezes Rodrigues
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
do Senhor Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 20.11.2012, que ordenou a
demolição da moradia dos Autores no lugar da Armada, freguesia de Afife, deste
concelho.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada improcedente. O Autor interpôs recurso para a 2ª
Instância, a qual confirmou a decisão da l 2 instância. O Autor interpôs recurso de
revista excepcional para o STA, o qual não admitiu o recurso. O Autor interpôs
agora recurso para o Tribunal Constitucional, que se encontra pendente.
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PROCESSO - nº. 1.005/12.4BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTORA - Liberty Seguros, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de € 6.138,65, acrescida de juros de mora vincendos desde a citação até
integral pagamento.
ESTADO ACTUAL - Aguarda decisão final.
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PROCESSO - nº. 747/12.9BEPRT- U.0.5 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - Manuel Carlos da Costa Marinho
13

RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização de € 125.000,00 por
danos morais em virtude de afastamento por decisão disciplinar posteriormente
anulada.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.
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PROCESSO - nº.1159/12.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - STAL, em representação de vários bombeiros municipais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no :·econhecimento ao direito de os
representados do Autor dependerem directamente, em termos funcionais,
administrativos, hierárquicos e disciplinares do Comandante do Corpo de
Bombeiros do Município, pedido de declaração de nulidade do acto de nomeação do
Chefe de Divisão de Segurança e Protecção Civil, pedido de condenação do
Município a negociar com os representados do Autor os objectivos e competêrrcias a
definir no âmbito da avaliação de desempenho com o seu superior hierárquico
imediato e pedido de declaração de que a NEP 1/2012, emanada do Chefe de Divisão
de Segurança e Protecção Civil viola o disposto nos artigos 45º/1 e 2 e 46º da Lei 66B/2007 e ais. c), d) e i) do art. 87° e art. 90º, ambos do RCTFP, com a condenação do
Município a abster-se de praticar os testes físicos aí discriminados e de fixar tais
testes como objectivo individual de avaliação do desempenho dos associados do
Autor.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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PROCESSO - nº. 1.676/12.lBEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - António Ferreira de Miranda e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo e ARH Norte, I.P.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento de que não existe
linha de água ou curso de água sobre o prédio dos mesmos e que vem representada
14

na Planta de Condicionantes do PDM e no PP para a área :Marginal ao Lima, entre a
Ponte Eiffel e a Ponte do ICl, em Darque, e na Planta de Ordenamento do PDM, e
outros pedidos com o mesmo relacionados, nomeadamente, para a correcção das
citadas plantas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.
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PROCESSO - nº. 1.992/12.2BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumaríssima
AUTOR - VLSA1\tl
RÉUS - Município de Viana do Castelo e EP - Estradas de Portugal
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de€ 1.981,87, acrescida de
juros legais, por assistência a sinistrado.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

35
PROCESSO - nº. 2.107/12.2BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - José Abreu Novo
RÉUS - :Município de Viana do Castelo e EP - Estradas de Portugal
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de€ 6.792,89, acrescida de
juros legais, por acidente de viação.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

36
PROCESSO - nº. 13/13.2BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - Domingos da Silva Teixeira, S. A.
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RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de € 95.176,40, acrescida
de juros vincendos, a título de juros de mora relativos a atraso nos pagamentos de
várias facturas de empreitadas levadas a efeito há vários anos atrás.
ESTADO ACTUA_L - Tem audiência final marcada para 18 de Janeiro de 2016.

37
PROCESSO - nº. 57/13.4BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Tiago Fernandes Oliveira
RÉU - Y!unicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho da Exmª. Srª. Vereadora da
Área de Recursos Humanos de 12.12.2011, com efeitos reportados a 11.01.2012, que
pôs termo ao contrato de trabalho que o ligava ao Município.
ESTADO ACTUAL -Foi proferida sentença a absolver o Município da instância. O
Autor interpôs recurso da sentença, encontrando-se o processo a aguardar a decisão
do mesmo.

38
PROCESSO - nº. 104/13.0TBVCT - Trib. Judicial de Viana do Castelo - 4º J.C.
ESPÉCIE - Acção com Processo Ordinário
AUTORA - APN - Investimentos Imobiliários~ S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação à execução específica de contratopromessa de compra e venda de um prédio urbano e vários pedidos com o mesmo
relacionados.
ESTADO ACTUAL-Tem a instância suspensa.

39
PROCESSO - nº. 170/13.8BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Irene Maria da Costa Coutinho e Almeida
RÉU - J\ilunicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - PedJdo de declaração de nulidade ou de anulação dos
despachos do Exmº. Sr. Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 30.07.2012 e de
281.08.2012 que ordenaram a demolição de um anexo de prédio da A. sito na
freguesia de Freixieiro de Soutelo, deste concelho.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

40
PROCESSO - nº. 425/13.lBEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR- SNBP - Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação ao pagamento das horas de trabalho
prestadas pelos representados do Sindicato referidos na p.i. ao abrigo do regime de
disponibilidade permanente que vão além do período normal de trabalho, desde o
início de 2010 até ao presente, a título de trabalho extraordinário e pedido
relacionado com tal pedido principal.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

41
PROCESSO - nº. 498/13.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Maria Antónia Soares de Almeida
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade dos despachos do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 26.07.2011 ede19.07.2012, o primeiro que
deferiu a emissão do alvará de licença de construção 241111, a :Maria Isabel
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Coutinho Araújo e o 2° que deferiu a emissão do alvará de licenciamento de obras
nº. 420/10 a António Costa Silva, e vários pedidos com ele conexionados.
ESTADO ACTUAL - Foi realizado o julgamento, aguardando o processo a prolação
da sentença.

42
PROCESSO - nº. 1058/13.8TBVCT - 2º J. Cível - Trib. Judicial Viana do Castelo
ESPÉCIE - Acção Comum sob a forma ordinária
AUTORES - Maria da Conceição Novo Fernandes e Oliveira Costa e marido
RÉUS - :Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de restituição de uma faixa de terreno com 2.968,00
m2 pretensamente ocupada aquando das obras de requalificação e ampliação da
Escola EB 2,3 de Lanheses e vários pedidos com o mesmo conexos.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa, mas com audiência final marcada
para 8 de Janeiro de 2015.

43
PROCESSO - nº. 951/13.2BEBRG - U. O. 1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - Carlos Alberto Araújo Neves
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de€ 6.554,80, por
sinistro ocorrido na rotunda da Rua da Igreja, Meadela.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência final marcada para 26 de Janeiro de 2016.

44
PROCESSO - nº. 970/13.9BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Maria Cândida Penteado Morais
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RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Exmº. Sr.
Vereador da Area Funcional do P.G.U. de 22.07.1988 e da ordem de demolição de
19.02.2013, que ordenou a demolição da marquise do prédio da requerente.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia ou decisão final.

45
PROCESSO - nº. 1219/10.1 BEBRG - TAF de Braga - 2ª U.O.
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Maria de Fátima Fiúza Domingues Fernandes e marido.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Réu no reconhecimento de que os
Autores são beneficiários do pagamento de uma taxa de IVA reduzida (5%)
relativamente às obras de recuperação do prédio urbano sito na Rua Grande,
concelho de Viana do Castelo pertença dos mesmos e pedido conexo com o mesmo.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

46
PROCESSO - nº. 1395/13.1 BEBRG - TAF de Braga - 1ª U.O.
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Chefe de Divisão de
Licenciamento de Obras de 23.05.2013, que indeferiu o pedido de vistoria final para
a instalação de 2 reservatórios de GPL (classe Al) e pedido de condenação à
realização da vistoria e à consequente emissão de licença de exploração.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.
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47
PROCESSO - nº. 1301/13.3BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - :Manuel Augusto Gonçalves Arezes
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 21.05.2013 que indeferiu o licenciamento
de uma obra no lugar de Santiago, freguesia de Castelo de Neiva, concelho de Viana
do Castelo.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

48
PROCESSO- nº. 1618/13.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - PROTOIRO - Federação Portuguesa das Associações Taurinas
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de invalidade, de ineficácia e da
inconstitucionalidade da declaração da cidade de Viana do Castelo como cidade antitouradas (deliber ação de 27.02.2009).
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

49
PROCESSO - nº. 1635/13.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Paínhas Parques, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento do direito da Autora à
constituição da comissão prevista no ponto 4. da deliberação da CMVC de 8.03.2010
e vários pedidos com o mesmo relacionados.
ESTADO ACTUAL-Tem a instância suspensa.

50
PROCESSO - nº. 1809/13.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.
RÉU -Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da Área
Funcional do PGU de 15.08.2013, que ordenou a reposição dos terrenos sitos no
lugar de Bouças, freguesia de Darque, deste concelho, titulado em nome de
NOR.i'1ASTER - Investimentos Imobiliários, Lff\
ESTADO ACTUAL - Aguarda prolação de sentença.

51
PROCESSO - nº. 1814/13.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia
AUTOR - Domingos José Afonso, Sucessores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia dos actos que determinaram
a selagem e posse administrativa das instalações da requerente e pedido de
autorização provisória de prosseguimento da actividade da empresa.
ESTADO ACTUAL-Tem a instância suspensa.

52
PROCESSO - nº. 1931/13.3BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
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AUTOR - STAL, em representação de José Manuel Carvalho Costa Pereira
RÉU -Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos despachos do Sr. Presidente da
Câmara de 21.08.2013, que homologou a lista de classificação final e graduação dos
candidatos ao concurso interno de acesso limitado para provimento de 4 lugares de
chefe de secção, e de 26.08.2013, que determinou a nomeação, por urgente
conveniência de serviço, na função de chefe de secção, das candidatas graduadas nos
1º a 4° lugares daquela lista, bem como pedido de condenação à abertura de
procedimento concursal para provimento dos lugares de chefe de secção que ficaram
vagos por força da decisão judicial proferida no proc. 709-A/99 que correu termos
pelo T AF do Porto.
ESTADO ACTUAL - Aguarda decisão.

53
PROCESSO - nº. 170/14.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos Azevedo Maciel :Neiva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação ou de declaração de nulidade do
despacho de 18.03.2013 do Sr. Vereador da Área de PGU referente ao processo nº.
25/13, bem como pedido de pagamento de indemnização de€ 19.000,00 a título de
danos patrimoniais e de€ 10.000,00 de danos morais, acrescido de juros à taxa legal.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

54
PROCESSO - nº. 226/14.0BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos José Afonso, Sucessores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos actos, operações de execução e actos
materiais que determinaram a selagem e posse administrativa das instalações da
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Autora e pedido de declaração de inexistência dos actos que tenham antecedido
aqueles.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

55
PROCESSO - nº. 317/14.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE -Acção Administrativa Especial
AUTOR - António Manuel Pereira Pires
RÉU - l\funicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de nulidade ou de anulação do despacho de
13.02.2013 do Sr. Vereador da Área de PGU que ordenou a demolição de prédio sito
no lugar de Armada, freguesia de Aflfe, deste concelho.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

56
PROCESSO - nº. 1771/14.2BEBRG- U. O. 1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Simão Pedro Gomes Soares
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 12.532A5,
acrescida de juros legais, por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes do
resultado do concurso externo para admissão de 2 especialistas de informática de
grau 1, nível 2 - estagiários (carreiras não revistas).
ESTADO ACTUAL-Tem audiência prévia marcada para 19 de Janeiro de 2015.

57
PROCESSO - nº. 1969/14.3BEBRG- U.0 .1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- STAL, em representação de vários bombeiros municipais
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RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho de
indeferimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 20.01.2013 e pedido de
condenação de pagamento aos bombeiros representados pelo STAL na acção das
quantias pretensamente devidas a título de compensação de trabalho extraordinário.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

58
PROCESSO - nº. 2108/14.6BEBRG- U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Paulo Manuel Alves São João
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 5.176,97,
acrescida de juros vincendos, por sinistro ocorrido no viaduto da Rua António Alves,
emDarque.
ESTADO ACTUAL -Tem audiência final marcada para 7 de :Yiarço de 2016.

59
PROCESSO - nº. 2227/14.9BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar
AUTORA - MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de anulação do acto de indeferimento
de autorização municipal de instalação de estação de telecomunicações na Rua das
Dálias, freguesia de Darque, deste concelho e, subsidiariamente, condenação no
reconhecimento do deferimento tácito de tal autorização; ainda subsidiariamente,
condenação do Município à emissão do acto de autorização referido.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

60
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PROCESSO- nº. 2669/14.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SL'l"TAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de António José Cruz
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 38.099,27 a título de trabalho
extraordinário e de subsídio de turno e pedido de condenação de pagamento de todas
as quantias que entretanto lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

61
PROCESSO - nº. 2691/14.6BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Victor Manuel Ribeiro da Silva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de € 1. 798,18 a título de subsídio
de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entretanto lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

62
PROCESSO- nº. 2692/14.4BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Luís Filipe Rodrigues Lima Carvalho
RÉU - lVIunicípio de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 1.798,18 a título de subsídio
de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entrétanto lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

63
PROCESSO- nº. 2672/14.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Manuel Jorge Alves Nascimento.
RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 4.559,70, a título de subsídio
de turno e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias que entretanto
lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

64
PROCESSO - nº. 2679/14.7BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTA_p - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Ana Paula Pinheiro Rocha Felgueiras Torres.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.:.v.1.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 281,53, a título de subsídio
de turno e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias que entretanto
lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda mal."cação de audiência prévia.

65
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PROCESSO - nº. 2697/14.SBEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Dr. Luís Filipe Xeiva Marques.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de € 32.478,73, a título de
emolumentos notariais e participação em custas de processos de execução fiscal e
vários pedidos com o mesmo conexos.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

66
PROCESSO - nº. 322/15.6BEBRG-A - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia
AUTORA - Construsport - Construção Civil e Obras Públicas, Ld'1.
RÉL - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO- Pedido de suspensão de eficácia do despacho de 22.10.2014 do
Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística que ordenou
a cessação de utilização de um espaço no prédio sito na Zona Industrial da Meadela,
lote nº. 4.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de inquirição de testemunhas.

67
PROCESSO - nº. 322/15.6BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Construsport - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 22.10.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a cessação de utilização de um espaço no prédio sito na
Zona Industrial da Meadela, lote nº. 4 e pedido de condenação ao reconhecimento de
27

que a Autora não necessita de apresentar estudo de compatibilização entre a
indústria e a função habitacional existente.
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.

68
PROCESSO- nº. 618/15.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Isaías Gonçalves Esteves
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 17.11.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito na Serra de Arga, Montaria, deste concelho.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

69
PROCESSO - nº. 679/15.9BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Queirimóveis - Imobiliária, Ldª.
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 22.10.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito em Baganheiras, Afife, deste concelho.
ESTADO ACTUAL -Fase dos articulados.

70
PROCESSO - nº. 983/15.6BEBRG- U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - António Mesquita Alves Franco
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RÉU - N1unicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 3.115,41,
acrescida de juros vincendos, por sinistro ocorrido num passadiço junto à Praia do
Cabedelo, em Darque.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

71
PROCESSO - nº. 3222/13.0TBVCT.2-T. Comarca de Viana do Castelo
ESPÉCIE - Embargos de terceiro
EMBARGANTE - Município de Viana do Castelo
EMBARGADA - AVIC - Autocarros e Transportes Irmãos Cunha, S.A.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de levantamento de penhora sobre prédio do
Município, em Lanheses, e do consequente cancelamento da mesma na
Conservatória do Registo Predial deste concelho.
ESTADO ACTU..A .L-Fase dos articulados.

72
PROCESSO - nº. 1932/15.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- João de Deus Monteiro Gonçalves e Outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação da decisão da
ENRAN de 18.12.2004, que indeferiu o pedido de parecer prévio para utilização não
agrícola de 1 parcela de solo integrado em RAN, em Castelo do Neiva, pedido de
condenação do Município a reconhecer que a construção de 102,00 m2 existente no
prédio dos AA. é anterior a 1951 e que os RR. a podem utilizar para habitação, com
vários pedidos conexos.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

73
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PROCESSO - nº. 2213/15.lBEBRG - U.0.1 - T.A.-F de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Manuel Sousa Costa Dias
RÉUS - ~1unicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na indemnização de €
54.117,22 por sinistro ocorrido no Largo de S. Domingos, nesta cidade.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

74
PROCESSO - nº. 2326.15.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SL~TAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Maria Berta Passos Teixeira Faria.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração e de reconhecimento de que os sinistros
ocorridos com a Autora em 3.06.2014 e em 4.12.2014 foram acidentes de serviço e
pedido de condenação no pagamento das quantias de€ 279,15 e de€ 924,32.
ESTADO ACTUAJ, - Fase dos articulados.
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(DOCUMENTO Nu 10)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

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

- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:- -

- - - (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:-

"PROPOSTA - PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE

LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC RELATIVO AO ANO DE

o

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.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 18.0 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. 0 , da Lei n. 0 73/2013, de 3 de setembro. (a) José Maria Costa.". Seguidamente
pelo Vereador Eduardo Teixeira em r epresentação do PSD foi apresentada a seguinte
proposta:- "PROPOSTA - Não pretendemos que a politica fiscal do Município seja apenas um
meio para obtenção de receitas, mas sim que esta possa se assumir como um instrumento
i!i

}
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também de incentivo ao investimento, e com equidade regional necessária a competitividade
municipal. Terá que ocorrer uma politica 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 em Investimento. 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 maquina 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)
Edua rdo Teix~ira; (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 25° conjugado com a alínea ccc) do número 1 do artigo 33°
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e artigo 14° da Lei das Finanças Locais (Lei
n.º 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 16.0 e n.º 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:- "DECLARAÇÃO 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
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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 o seu resultado destina-se a
investimentos em áreas fundamentais como a reabilitação urbana, beneficiação de rede viária
municipal, equipamentos escolares e infraestruturas 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 Castelo tem um conjunto
de incentivos de taxas que não aplica na instalação de novas empresas, atividades turísticas, reabilitação
urbana de edifícios, apoiando desta forma a economia e a criação de emprego." . - - - - - - - - - - - - - - - -

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

r ............................ .............

• • • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, quatro de Setembro do
ano dois mil e quinze. •• • •

\yGlj'-1~
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{DOCUMENTO Nº 11)

CDU- Coligação Democrática Unitária

PCP·PEV

~
~-~~---

Assembleia Municipal - Sessão Ordinária
04/09/2015

Senhora Presidente da Assembleia Municipal e restante mesa
Senhor Presidente da Camara e Vereação
Senhores Deputados Municipais
((Ponto 2 da Ordem de Trabalhos)

Declaração de voto

Votamos favoravelmente neste ponto porque consideramos justa a decisão de isentar as pequenas
empresas do imposto da denama.
Considerando que as empresas com um volume de negócios superior a 150 mil euros, tenham uma
paga na deITama 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 o objetivo do seu estrangulamento, o que dificulta que estas
possam prestar serviços públicos essenciais às populações.

Viana do Castelo, 04 de Setembro de 2015
O Eleito da CDU

(DOCUMENTO Nu 12)

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:····· - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:- -

- - - (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 da 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 Imóveis,
aprovado pelo Dec. Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na redação dada pela Lei n. 0 64B/2011, de 30 de Dezembro:- a) A prevista na alínea 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 redução 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 n° 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 realidade,
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 ca, 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
~

~
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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" e efetuamos 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 dos 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 (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 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 33° ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e artigo
112° do Decre to-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).". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • Está conforme o original. - • • • - • • - • - - • • - - - - - • • - • - - • - - - - • • - - - - - - - - • • • - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - • - • - - • - - •
- - - Viana do Castelo e Depart mento de Administração Geral, quatro de Setembro do
ano dois mil e quinze. - - - • • • - • • • - • ·:: - - - • • - • - - • • - • - - - • • • • - - - - - - - - - - - - - • • - -

(DOCUMENTO Nº 13)

Câmara Municipal de Viana do Caste lo

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-···· - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:- -

- - - (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 82-8/2014, 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
3
20%
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 Nº 13 DO ARTIGO DO CÓDIGO DO IMI • Os Municípios mediante

deliberação da assembleia municipal, nos casos de imóvel destinado a habitação própria e
permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, podem fixar uma redução da
taxa que vigorar no ano a que respeita 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
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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

Redução da taxa de IMI

2
3

10%
15%

(a) José Maria Costa.".

De seguida, foi posta a votação a proposta apresentada pelo PSD

que foi reprovada com 4 votos contra do PS, 3 votos a favor do PSD e uma abstenção
da CDU, 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 IMI, de acordo com a
seguinte tabela:
Número dependentes a cargo

Redução da taxa de IMI

2
3

10%
15%

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 ultimo, 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 uma 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
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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 uma forma de "descer"
essa taxa, pelo menos para muitas famílias. O nosso voto contra é por isso contra a falta
de coragem politica 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." . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - •
- - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · • - - • -- - - - - · · - - · - - · - - -
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(DOCUMENTO Nu 14)

Câmara M unicipal de Viana do Castelo

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - • Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:- -

- - - (05) TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP):- Pelo Presidente
da Câmara foi apresentada a proposta 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 disposto na a línea b) do nº 2, do art. 106°
da Lei nº 5/2004, de 1Ode Fevereiro, submeta à aprovação da Assembleia Municipal, a fixação
da taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) para o ano de 2016, em 0,25% sobre a
faturação mensal das empresas de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis
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 ao 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
contra da Vereadora Cláudia 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". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da

-------------- ---

mesma reunião. - • • • • • - • • - • • • - • - - • • • • • • • • • • • - - • • • • • • - • • •• • - - - • • • - - - - • • - -

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, quatro de Setembro do
ano dois mil e quinze. - - -

- c~q· ;~-~-;;;~-

(DOCUMENTO Nu 15)

CDU- Coligação Democrática Unitária

Assembleia Municipal - Sessão Ordinária
04/09/2015

Senhora Presidente da Assembleia Municipal e restante Mesa
Senhor Presidente da Camara e Vereação
Senhores Deputados Municipais
((Ponto S da Ordem de Trabalhos)

Declaração de voto

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.

Viana do Castelo, 04 de Setembro de 2015
O Eleito da CDU

(DOCUMt:N 1U Nu 1 t>)

Câmara Mun icipal de Viana do Castelo

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-······
• - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:-·

- - - (04) PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO

VARIÁVEL NO ffiS - Proponho à Câmara Municipal de Viana 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 Setembro. (a) José Maria Costa.". Seguidamente
pelo Vereador Eduardo Teixeira em representação do PSD foi apresentada a seguinte
proposta:- "PROPOSTA - O Município de Viana do castelo, taxa os seus munícipes/contribuintes,
com o valor máximo permitido pela Lei em 5% da participação do IRS de cada sujeito passivo que tenha
domicílio 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 Mu nicipal. Desta forma a proposta que efetuamos para o mandato autárquico é que haja uma
redução gradual de 5% para 3% no fi nal do ano de 2017, o que perfaz uma redução de 0,5% ao ano,
sendo assim a nossa proposta para o corrente ano (2º 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. Face ao resultado da
votação, a Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal, nos termos das
disposições conjugadas das alíneas c) do nº 1 do artº 25°, conjugado com a alínea ccc)
do número 1 do artigo 33° ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a aprovação da
participação de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de
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Câmara M unicipal de Viana do Caste lo

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 Cláudia Marinho e os votos contra dos
Vereadores Eduardo Teixeira, Helena 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 prescind ir deste montante. 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.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

e·

mesma reunião. - - - - - • • • • - - - - • • • • • • - • - • • • • • - - • • • • • • • • • - •• - • • - - - - • • • - • • • •
• • • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, quatro de Setembro do
ano d 01s
• ••• •• ••· •· · ••••••••••••••••· •••- ••-•• ••-•••- •••• •
. m1
., e quinze.
.

ljlj •'- ~~-
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(DOCUMENTO Nº 17)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:··· · - - •
- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:-·

- - - (06) REGIME DE INCENTIVOS 2016 [NORMAS EXCECIONAIS E
TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2016] - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E
ACOLHIMENTO EMPRESARIAL - ATIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS
COM AS FILEIRAS DA AGRICULTURA, FLORESTA E PRODUTOS DE BASE
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 DE INCENTIVOS

REGIME

2016 (NORMAS EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2016) - 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 E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS· 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 disponibil izar um
ambiente favorável ao investimento. Pretende, ainda, assegurar aos investidores mecanismos 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
loca l, 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 set ores para uma situação de emergência. Nesse sentido, é
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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
mun icipal, 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.2 2, do art.2 23.2, 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

1FLORESTA E PRODUTOS DE BASE REGIONAL-·

REGENERAÇÃO URBANA- - MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO
E BEBIDAS - DISPENSA DE CAUÇÃO OU SEGURO CAUÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS · PAGAMENTO
EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DE 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/o perações
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, confronta-se atualmente com um conj unto de desafios ao nível do
desenvolvimento de cl usters e fileiras económicas estratégicas para o concelho. Assim, perante um
clima económico adverso, o município pret ende afirmar e consolidar os atuais clusters empresariais,
promovendo e incrementando condições para a criação de emprego, alargamento do tecido industrial
a áreas e setores complementares aos atuais clusters 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 empresarias/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 trabalho

ou
ou

Investiment o 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 tot al de taxas a liquidar

d) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos
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Câmara Municipal de Viana do Castelo
processos de licenciamento; e) Isenção da liquidação do Imposto Municipal sobre Transações
Onerosas de Imóveis (IMT) nas seguintes condições em processos de: Q Relocalização em e para Zonas
industriais ou de Atividades Económicas; Q Ampliação em Zonas industriais ou de Atividades
Económicas; Q 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 e 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 penalidades aí previstas; 5.2. As
penalidades deverão ser proporcionais e, no mínimo, iguais ao incentivo concedido pelo município,
quantificado no contrato de investimento, imp licando 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

1FLORESTA E PRODUTOS DE BASE REGIONAL - No encontro das

melhores condições 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 rural, respondendo não só às suas
necessidades, 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 urbanísticas de novas estruturas relacionadas com a atividade agropecuária,
agroflorestal e de produtos de base regional, ou de 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
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Câmara Municipal de Viana do Castelo
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.º
46.º (ocupação do domínio públ ico) e quadro XII (ocupação do domínio públ ico 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 económ ica das empresas e fam ílias, justifica-se a
implementação de medidas de desagravamento no cumprimento de formalidades associadas a
operações urbanísticas e consequente liqu idação das respetivas taxas, nomeadamente, quando
requeridas nos termos estabelecidos no art.º 14.º - Pagamento em prestações, do Regulamento de
Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação (RMTUE). Assim, dispensa-se de
apresentação de caução ou seguro caução, com caráter transitório, nas condições a seguir descritas:a) Cumprimentos das restantes condições estabelecidas no art.º 14.º do RMTUE; b) O atraso no
pagamento de qua lquer 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 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 qualq uer outro mecanismo legal. c) O atraso no
pagamento de qua lquer 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 d ivida, juros moratórios e custas fiscais. d) O presente regime especial de
liquidação e cobrança de taxas de ocupação prevalece sobre o disposto no Regulamento de Taxas e
Outras Receitas Municipais. 11. Dúvidas e omissões - Qua isquer omissões ou dúvidas relativas à
interpretação e aplicação do "REGIME DE INCENTIVOS 2016" serão resolvidas pela Câmara M unicipal
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,
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bem como aos processos pendentes, em que ainda não tenha sido feita a liqu idação das respetivas
taxas. 13. ADITAMENTO - É aditado ao RMTUE uma norma transitória com a seguinte redação: -

Artigo 58.!! -A
Norma transitória
l. 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 fina l 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 de existentes e localização de novas unidades empresariais/industriais, ou
de projetos de requalificação/ampliação de 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.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.2 7, alínea a) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
4. A ocupação do domínio público, por motivo de obras em operações urbanísticas de reabilitação
urbana1, 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.2 8 do
"REGIME DE INCENTIVOS 2016".

6. Até fi nal de 2016, os pedidos de liquidação do valor das taxas em prestações, previsto no art.2 14.º
do RMTUE, beneficiam da dispensa de apresentação de caução ou seguro caução nos termos
previstos no n.2 9, alíneas a) e b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".

7. Até fina l 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.2 10, alíneas
a), b), c) e d) do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".

(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
1
!Reabilitação Urbano]
Entende-se por reabilitação urbano o processo de tronstormoçõo do solo urbanizado. compreendendo o execução de obras de
construção. reconstrução. alteração. ampliação. d emolição e conservação de edifícios. tal como definidos no Regime Jurídico do
Urbanização e do Edificação. com o objetivo de melhorar os condições de uso. conservando o seu carácter fundamental. bem
como o conjunto de operações urbonisticos e de loteamento e de obras de urbanização. que visem o recuperação de zonas
históricos e de áreas críticos de recuperação e reconversão urbanístico. sendo tal reabilitação cerfíficodo pelo Instituto do Habitação
e do Reabilitação Urbano ou pelo câmara municipal. consoante o coso.
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DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
( ... )

CAPÍTULO VII

..

DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES

( .)

Artigo 58.~ -A
Norma transitória
l. Os empreendimentos turísticos e empresariais que reúnam os pressupostos previstos nos

números 1e2, 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 de existentes e
localização de novas unidades empresariais/industriais, ou de projetos de
requalificação/ampliação de 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. 0 6 e assumam as obrigações
previstas no n. 0 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. 0 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.0 7, alínea a) do "REGIME DE
INCENTIVOS 2016".
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. 0 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. 0 8 do "REGIME DE INCENTIVOS 2016".
6. Até final de 2016, os pedidos de liquidação do valor das taxas em prestações, previsto no
art. 0 14. 0 do RMTUE, beneficiam da dispensa de apresentação de caução ou seguro caução
nos termos previstos no n. 0 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. 0 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

(Reobillloção Urbano]
Entende-se por re abilitação urbano o processo de tro nsformoç ão do solo urb a nizado. compreendendo o execução de obras d e
construção. reconstrução. o lferoção. ampliaç ão. d e moliç ão e c onserva ç ã o d e edifícios. tal c omo de finidos no Regime Jurídico do
Urbanização e do Edific ação. com o objetivo de melhorar o s condições d e uso . c onservando o seu carácter fund amental. bem
como o conjunto de op erações urbonistic os e de lo leomento e de obras d e urbaniza ç ão. que visem o recuperação de zonas
históricos e de óreos críticos de recuperação e reconversão urb anístic o . sendo foi reabilitação cerfificodo pelo Instituto do Habitação
e do Reabilitação Urbano ou pelo câmara municipal. consoante o coso.
2
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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.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - ------------ --

• • • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, quatro de Setembro do

ano dois mil e quinze. - - -

-e;~~-: ~-;;i:~=-
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CDU- Coligação Democrática Unitária

Assembleia Municipal - Sessão Ordinária
04/09/2015

Senhora Presidente da Assembleia Municipal e restante mesa
Senhor Presidente da Camara e Vereação
Senhores Deputados Municipais
((Ponto 7 da Ordem de Trabalhos)

Declaração de voto

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 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 de melhores condições para suportar o respetivo encargo, é injusta. Por este
motivo abstemo-nos na sua votação.

Viana do Castelo, 04 de Setembro de 2015
O Eleito da CDU

(UU\,;UMl:N

1UN"1~}
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CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:- -

- - - (07) PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE 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 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 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
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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 - 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 poente, sendo a requalificação destas
zonas de remate I 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 2010 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 ,
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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/ 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 Interpret ação 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 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
Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo • Ili. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm-via na-castelo.pt • cmviana@cm-viana-castelo.pt • NIF 506 037 258

Câmara Municipal de Viana do Castelo

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
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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 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 2.3, 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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alargado de incentivos disponíveis

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.

\li

~
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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 25° 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.----------- - - - -- - ------------------ ---- - - --------- - - ----- -------- • • • Está conforme o original. - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •
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CERTIDÃO
• • - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-···· - •
- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:- -

- - - (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, 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 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 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,

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo • Ili. 258 809 300 • rax 258 809 347 • www.cm-viana-caslelo.pl • cmviana@cm-viana-caslelo.pl • NIF 506 037 258

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 ffsico 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 - via-férrea
(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
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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 Uá 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 elaboração 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 - EN 13 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
predom inantemente 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, caraterizase 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, caraterizase predominantemente por um cadastro de parcelas estreitas e profundas as quais, face à
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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
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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. 0 1056/91, publicado no Diário da
Republica n.0 239, Série 1-8 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 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
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se encontram degradados ou funcionalmente inadequados no mercado de venda /
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) Simpl ifica e agiliza os procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia
de operações urbanísticas. b) Obriga à definição pelo município de benef ícios f iscais
associad os aos im postos m unicipais, 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 3.2 Propõe-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.

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo · tlf. 258 809 300 · fax 258 809 347 · www.cm-viana -castelo. pt • cnwiana@cm -viana-caslelo.pt ·NIF 506 037 258

Câmara Municipal de Viana do Castelo

A

w

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo·

c..\M~RJ..MUhU:.1=>;\, LDE

,~ ... O·)C ..t.STELO

~1,· ·E D'-A.:l:v C.:-ACt""ê.'~ ·1:

ur. 258 809 300 ·fax 258 809 347

• www.cm-viana-caslelo.pl • cmvlana@cm-vlana-caslelo.pl •NIF 506 037 258

9

Câmara Municipal de Viana do Castelo

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25° 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 w1animidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia
Marinllo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. • - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - • • • • • - - - - - - - • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •
- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, quatro de Setembro do

ano dois mil e quinze. - - ---

-e~j:-~0·;;~~- --

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:- -

- - - (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
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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 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
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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 Darque. 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
referenciada pela 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
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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 setores 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
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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 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
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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 201 2
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 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,
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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. 0 92/99, publicado no Diário da
Republica n.º 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 Rectificação n.º 152/10 no D. R. n.º 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
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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 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 i mpostos 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 compreend idos, 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.
c) 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 25° 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - • - - - - - - • • - - - - • • - - - - - • • - - - - - - • • - - - - - • - - - - - - • - - - • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - • - - • • - - - - • • •• - - - • • - - - - - - - - - -

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

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, quatro de Setembro do
ano dois mil e quinze. •••••••

v 01j;-1~-
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CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-··· • • - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia dezanove de agosto de 2015, consta a seguinte deliberação:- -

- - - (12) OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE " EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO
RURAL EM COMPLEMENTO COM A ACTIVIDADE AGRÍCOLA" - PIP 17/15 - AGROMUJÃES
- SOCIEDADE AGRÍCOLA DE TURISMO, LO.ª, 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.g

17/15 -

AGROMUJÃES-SOC. AGRÍCOLA E TURISMO LDí! - 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 tota l de 63 494.00m2, e é
pretensão da requerente exerce r a atividade turística em complementaridade da atividade agrícola,
erigindo para o efeito pequenas edificações que garantam a hospedagem de t uristas que pret endam
"participar dessa atividade". O conceito de casas pré-fabricadas 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 natur eza efémera e não agressiva em harmonia com o contexto envolvente, credibiliza, do
ponto de vista estrat égico, a pretensão, a qual garantirá a construção para sua residência e uma outra
para o gestor do empreendimento turístico. As restantes 15 unidades 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 Natur eza / 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
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Espaços Agrícolas (RAN), da observação do Regime Gera l - 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 Municipal 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.----- - - - ----- - ------------ - - - - - -------- --- ------ - ----- -- --------• • • Está conforme o original. • • - - • - • • • • • • • • • • • • • • - - - • • • • - - - • • • • • • • - • • • • - - • • - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. • • • • • • • • • • • - • • • - - - - - - - - • - - - - - - - - • - - - - - - -- • • • • - • • • • - • • • • •
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Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal,
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Exmos. Sr. Vereadores,
Exmos. Srs. Deputados Municipais,
Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia,
Caros Vianenses,
Demais presentes,

Boa noite.
Sr. Presidente,

vo1ou

O grupo parlamentar do PSD ~ f avoravelmente este ponto, por
entender que este tipo de projectos pode de facto dinamizar a freguesia
de Mujães. A freguesia de Mujães, que nos últimos anos viu crescer a sua
rede viária (possivelmente em médias superiores às do Concelho), as
suas i nfra-estruturas, nomeadamente a ampliação da sede da Junta de
Freguesia (2013), o Centro Escolar de Mujães (2009) e outros
investimentos Paroquiais, mas que apesar disso, entre 2001 e 2011
perdeu mais de 8% da sua população (dados do INE), quando por sua vez
a população do concelho aumentou ainda de que forma ligeira (O, 11%). É
uma freguesia que de certa forma tem sido fustigada a nivel da
atractividade. Falamos do encerramento da Adega Cooperativa de Viana
do Castelo,

da

Indústria Têxtil A.

Mendes &

Filhos,

Lda. ,

da

deslocalização do Artur Rego - Artefactos de Madeira para a Zona
Industrial do Neiva, entre outras.
Esperamos então que desta forma se possa criar alguma atractividade e
fixação de pessoas nas freguesias, em particular na de Mujães. Quanto
aos pressupostos apresentados na exposição assinada pelo Vereador Luis
Nobre, confiamos que sejam verídicos e fiscalizáveis

Viana do Castelo, 4 de Setembro de 2015.

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

(UU\,;UMl:N 1U N"' ;l4)

SR. PRESIDENTE
NO PASSADO DIA 1 DE SETEMBR0/2015, FEZ 40 ANOS
QUE OS E.N.V.C. FORAM NACIONALIZADOS ATRAVÉS DA
PUBLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 478/75.
QUANTO GOSTARIA EU DE DIZER COMEMOROU-SE O 40º
ANIVERSÁRIO DA NACIONALIZAÇÃO DOS E.N.V.C. AO
INVÉS DE DIZER« FEZ 40 ANOS QUE OS E.N.V.C., ETC.
ETC.»
LAMENTAVELMENTE MUITA GENTE COM RESPONSABILIDADE NA MATÉRIA ESQUECEU ESSA EFEMÉRIDE
PORQUÊ? POR ACOMODAÇÃO? POR AMNÉSIA? POR
CAUSA DO POLITICAMENTE CORRECTO ? POR CAUSA
DAQUILO QUE TODOS SABEMOS, E QUE EU HOJE, AQUI E
AGORA NÃO QUERO VOLTAR A COMENTAR, PERCEBEM
NÃO É VERDADE? SIM, AS «MULETAS» SEM DÚVIDA....
MAS COMO MAIS VALE TARDE QUE NUNCA, PEÇO-LHE
SR. PRESIDENTE QUE ACAMARA MUNICIPAL, À QUAL V.
SNRIA. PRESIDE, PROMOVA UMA QUAQUER INICIATIVA
ALUSIVA AO ACONTECIMENTO, TENTANDO PARCERIA OU
PARCERIAS COM ORGANISMOS OU PESSOAS QUE DE
FACTO SE QUEIRAM EMPENHAR SÉRIAMENTE NESSA
EFEMÉRIDE, QUE REPRESENTOU E AINDA REPRESENTA
UM TEMPO E UM MODO MUITO IMPORTANTE PARA A
CIDADE E A REGIÃO.

POR MAIS SIMPLES E MODESTA QUE SEJA, O MAIS
IMPORTANTE É CELEBRAR, É IMPEDIR QUE ESSE TEMPO
CAIA NO ESQUECIMENTO, ACABE NA MEMÓRIA
COLECTIVA DE TODA UMA GERAÇÃO QUE SE EMPENHOU
A

-

CONFORME PODE E SOUBE NA CONDUÇAO DO
PROCESSO, QUE LHES PERMITIU SEREM DONOS DO SEU
DESTINO, DE SEREM SUJEITOS ACTIVOS DA HISTÓRIA.
AQUILO QUE ESTÁ EM CAUSA, SR. PRESIDENTE É MUITO
MAIS IMPORTANTE QUE AS TRICASE AS MANOBRAS DE
BASTIDORES QUE AINDA VÃO FUNCIONANDO, QUE POR
CAUSAS POUCO CLARAS, MAS NÃO MUITO.... VÃO
CONSEGUINDO AQUI E ACOLÁ QUE AS MEMÓRIAS DE
ACONTECIMENTOS RECENTES NÃO SEJAM DEVIDAMENTE
ASSINALADAS.
POR ESSAS E POR OUTRAS É QUE DESTE LOCAL QUE EU
GOSTO MUITO DE CHAMAR DE «CASA COMUM DE
TODOS OS VIANENSES» OU DE «A NOSSA CASA COMUM
DA DEMOCRACIA» LHE PEÇO PARA QUE ACAMARA
MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO, OPORTUNAMENTE
PROMOVA UMA QUALQUER INICIATIVA COMEMORATIVA
DO 40º ANIVERSÁRIO DA NACIONALIZAÇÃO DOS E.N.V.C.

MUITO OBRIGADO

NALGUM TEMPO ENTRE O DIA DAS CRIANÇAS E O DIA DE
FINADOS
PERGUNTARÃO V. SNRIAS, QUAL A RELAÇÃO ENTRE
ESTAS DUAS FOTOGRAFIAS ESTANDO AS MESMAS À
DISTANCIA DE 43 ANOS UMA DA OUTRA.
A RELAÇÃO, OU A CAUSA E EFEITO SÃO OS MESMOS, SÓ
QUE POR QUESTÕES DE TEMPO AQUI E AGORA NÃO
PODEREI FAZER ESSA ABORDAGEM.
EM OUTRA OCASIÃO FALAREMOS DISSO.
A FOTOGRAFIA MAIS ANTIGA, JUNHO 1972 MOSTRA UMA
MENINA VIETNAMITA, DE SEU NOME KIM PHUC ENTÃO
COM 9 ANOS DE IDADE, FUGINDO DA SUA ALDEIA NO SUL
DO VIETNAME QUE FOI BOMBARDEADA COM NAPALM
PELOS INVASORES NORTE-AMERICANOS SOFRENDO
GRAVES QUEIMADURAS NO CORPO.
O FOTÓGRAFO QUE REGISTOU ESSAS IMAGENS
HORRIVEIS, LEVOU-A PARA UM LOCAL ONDE FOI
ASSITIDA, SALVANDO-LHE A VIDA.
HOJE COM 53 ANOS A SRA. KIM PHUC É EMBAIXADORA
DA UNESCO

A OUTRA FOTOGRAFIA É TRÁGICAMENTE MAIS RECENTE

FOI REGISTADA NO DIA 2 DE SETEMBR0/2015, NUMA
PRAIA ALGURES NA TURQUIA, PROPOSITADAMENTE NÃO
A EXIBIREI.
POR RESPEITO COM A VITIMA QUE APARECE NA IMAGEM
UMA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO, COM 3 ANOS DE
IDADE DE SEU NOME AYLAN KURDI AFOGOU-SE COM
OUTRO IRMÃO DE 5 ANOS DE IDADE, DE NOME GALIP.
AS AUTORIDADES TURCAS IDENTIFICARAM-NOS COMO
MEMBROS DE UMA FAMILIA KURDA, QUE TENTAVA
CHEGAR A OUTRO PAIS, ESPERANDO POR UMA VIDA
MELHOR, MAIS TRANQUILA, LONGE DA FOME E DA
GUERRA.
POR IMPERATIVO ÉTICO PREFIRO MOSTRAR UMA
FOTOGRAFIA DOS DOIS IRMÃOS, SORRIDENTES E COM
AQUELE AR DE ESPERANÇA E ALEGRIA PRÓPRIO DAS
CRIANÇAS.
AQUELA IMAGEM TERRIVEL E ACUSADORA DO MAIS
NOVO, JAZENDO SEM VIDA, NA AREIA DE UMA PRAIA
TURCA, PARECENDO UM BONECO DE TRAPOS EM
TAMANHO REAL COMO SE FOSSE DEIXADO POR UMA
QUALQUER FAMILIA APRESSADA QUE REGRESSA A CASA
AO FIM DE UM DIA DE PRAIA.
SABEMOS NO ENTANTO QUE NÃO É ASSIM, SABEMOS
QUE AQUELE NÃO É UM BONECO, NÃO É UMA CÓPIA DO
PINÓQUIO, NÃO É MENTIRA NENHUMA, É UMA CRIANÇA

DE CARNE E OSSO, COM PAI, MÃE E AVÓS, JÁ SEM PAI E
MÃE E AVÓS, JÁ SEM VIDA ALI A ROLAR NA AREIA, NÃO A
REBOLAR NA AREIA, POIS SÓ AS CRIANÇAS COM VIDA
REBOLAM E BRINCAM NA AREIA E NA ÁGUA PARA BAIXO
OU PARA CIMA.

O GAROTO DE CHARLOT NÃO PASSOU DA PRAIA, FICOU
ALI TRAZID'° PELO MAR TÃO VERDADEIRO E TÃO
INDIFERENTE AO QUE POR LÁ ACONTECE.
É UMA CRIANÇA MORTA QUE ESTAVA ALI ATÉ QUE
ALGUEM A RECOLHE E PEGA AO COLO, LEVANDO-A PARA
ALGUM SITIO, NÃO INTERESSA PARA ONDE.
É INSUPORTÁVEL A BRUTALIDADE, A BESTIALIDADE DA
INDIFERENÇA PERANTE TUDO ISTO, A VERGONHA, A
NOSSA, INDIVIDUAL OU COLECTIVA, A TRAGICOMÉDIA
DESTES POLITICOS QUE JULGAM SER POSSIVEL PEDIR
CALMA PERANTE ISTO, SEM PERCEBER QUE PEDIR CALMA
SIGNIFICA SER CUMPLICE.
A IMAGEM DAQUELE MENINO DE 3 ANOS DE IDADE,
IMÓVEL NA AREIA

' DAQUELA PRAIA TURCA, TORNOU-

SE O SIMBOLO DA CRISE HUMANITÁRIA QUE ATINGE
MILHARES E MILHARES DE PESSOAS, QUE TODOS OS DIAS
TENTAM DE QUALQUER FORMA CHEGAR A TERRITÓRIO
EUROPEU, E DESTA MANEIRA DEMONSTRAM QUE A

LIVRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E CAPITAIS É
MUITO MAIS FÁCIL DO QUE A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS!
ANTES DE FINALIZAR, NÃO RESISTO A PERGUNTAR AOS
MEMBROS DO GOVERNO DE PORTUGAL QUE DE FORMA
IRREVOGÁVEL SAUDARAM NA ALTURA, O INICIO DAS
PRIMAVERAS ÁRABES, CITO DE MEMÓRIA, QUE SÃO A
CAUSA EFEITO DA MAIORIA DOS ACONTECIMENTOS QUE
NO DIA A DlA, ASSISTIMOS.

AO FAZER A RELAÇÃO QUE PROPOSITADAMENTE
ESTABELECI NO INICO DESTAS NOTAS, FOI COM A
EXPECTATIVA DE QUE TAL COMO ACONTECEU COM A
DIVULGAÇÃO DAS IMAGENS DAQUELA MENINA NO
VIETNAME, A CONSCIENCIA COLECTIVA DOS POVOS
NOMEADAMENTE DO POVO AMERICANO COMEÇOU A
AGITAR-SE, COMEÇOU A FAZER EXIGENCIAS, A
QUESTIONAR, ENFIM COM TAIS ATITUDES PRESSIONOU O
SEU GOVERNO E O SENTIDO DA GUERRA, DAQUELA
CRIMINOSA GUERRA COMEÇOU A MUDAR.

A MINHA ESPERANÇA ESTRIBA-SE AGORA QUE A
IMAGEM DAQUELE MENINO CURDO, SEM VIDA COMO
SE FORA UM BONECO DE TRAPOS QUE ALGUEM
ESQUECEU NA PRAIA AO REGRESSAR A CASA NO FINAL DE
UM DIA DE SOL, AGITE AS NOSSAS CONSCIENCIAS E NOS

LEVE A TODOS A EXIGIR OUTRA ATITUDE PERANTE O
DRAMA DOS QUE FOGEM À FOME, À MISÉRIA, À
GURRRA.

NÃO PODEMOS ESQUECER, VOLTO A REFERIR, A CULPA, A
RESPONSABILIDADE CRIMINOSA DE MUITA GENTE
NAQUILO QUE É A CAUSA/EFEITO DO QUE
QUOTIDIANAMENTE VEMOS E OUVIMOS.

