ACTA tr 28 ;;/
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
10 DE DEZEMBRO DE 2015:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos dez dias do mês de Dezembro do ano dois
mil e quinze, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a Câmara
Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Vice Presidente da Câmara e com a
presença dos Vereadores Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís
Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Francisco Manuel Marques Franco,
e Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou o Diretor de Departamento de
Administração Geral, Luís Filipe Neiva Marques. E, tendo tomado os lugares que lhes
estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta a reunião pelas dezoito
horas registando-se a falta do Presidente da Câmara por se encontrar em Lisboa em
reunião com o Ministro do Ambiente e dos Vereadores Eduardo Alexandre Ribeiro
Gonçalves Teixeira, Helena Cristina Mendes Marques e de Maria Ilda da Costa
Figueiredo tendo esta última comunicado a sua substituição, pelo período de oito dias,
nos termos do disposto no artº 78° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo que foi
substituída por Cláudia Cristina Viana Marinho, uma vez que os cidadãos
imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista, António Carlos Ribeiro Lomba da
Costa e Abel Duarte Lima Barbosa Pires Viana solicitaram igualmente a sua substituição
e, tendo em atenção que se encontrava presente na sala, iniciou de imediato as suas
funções como Vereadora. PERÍODO DE ANTE.5 DA ORDEM DO DIA:- O Vice Presidente
da Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscrever- .

se para usar da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado para o facto
de nos termos legais este período ter a duração máxima de 60 minutos, tendo-se inscrito
o Vereador Marques Franco. INTERVENÇÃO 00 VICE PRE5IDENTE DA CÂMARA-1
- INFORMAÇÃO:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a informação que

seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO- No dia 27 de Novembro, o Presidente da Câmara
e Presidente da CIM do Alto Minho participou em Vila Nova de Cerveira em mais um encontro " Alto
Minho Investe" com a presença da AICEP. Nos dias 27 a 29 de Novembro realizaram-se no âmbito das
comemorações dos 40 anos da Escola de Música Zé Pedro um espetáculo designado " 40 anos em
revista" que mobilizaram antigos e atuais alunos desta prestigiada escola, no Teatro Municipat de Sá
de Miranda. A Sala Couto Viana acolheu a 30 de novembro o workshop local do projeto piloto nacional
"ClimaAdaPT.local" no qual a Câmara Municipal de Viana do Castelo participa

e que contou com a

presença de muitos atores locais das mais variadas áreas de atividades. Também no dia 30 de
Novembro, decorreu no SAM - Serviço de Apoio ao Munícipe, o Dia do Atendimento Descentralizado,
uma iniciativa da Câmara Municipal de Viana do Castelo e do IAPMEI -Agência para a Competitividade
e Inovação IP, iniciativa para fortalecer espaços de proximidade às empresas através de serviços de
informação e aconselhamento personalizados em zonas onde este instituto não está representado ao
nível regional. De 1 a 18 de Dezembro, a Câmara Municipal promove o "Prendão Solidário", uma
iniciativa de angariação de brinquedos para crianças carenciadas do concelho, na Praça Eixo Atlântico,
junto ao posto de turismo da Viana Welcome Center. O Centro de Mar e o Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental de Viana do Castelo comemoraram a Semana da Ciência e Tecnologia,
iniciativa na qual participaram mais de seiscentos alunos dos agrupamentos de escolas do concelho.
No dia 1 de Dezembro foi inaugurada no Museu de Artes Decorativas a exposição "200 anos do Reino
Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves" que assinalou em Viana do Castelo o Dia da Restauração
da Independência. A abertura da exposição, que integrou uma conferência do Professor Doutor Pedro
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Soares Martinez sobre o mesmo tema, estará patente até 3 de Dezembro. Nos dias 3 e 4 de Dezembro,
o Presidente da Câmara Municipal, participou na

115~

Sessão Plenária do Comité das Regiões que

decorreu em Bruxelas. No dia 6 de Dezembro o Teatro de Sá de Miranda acolheu a estreia do
espetáculo comemorativo dos 24 anos de atividade do CDV - "Viva o Casamento". No dia 7 de
Dezembro, o Presidente da Câmara e Presidente da CIM do Alto Minho esteve presente no Charter
Award Ceremony 2015 do The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas: "good
for parks, good for people", no Parlamento Europeu em Bruxelas. Nesta cerimónia a CIM do Alto
Minho recebeu o Certificado Europeu de Turismo Sustentável.".

INTERVENÇÃO DO

VEREADOR MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco abordou os seguintes
assuntos:- 1.

GOVERNO

PS - Felicitou os membros do Partido Socialista pelo facto do

Partido político de que fazem parte ter formado Governo. 2. EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO NO
TARDOZ DO HOTEL DO CHOCOLATE -

Repetiu a pergunta sobre o motivo pelo qual as taxas

cobradas pelo licenciamento desta obra foram reduzidas de 120 mil euros para 20 mil
euros. O Vereador Luís Nobre esclareceu que inicialmente a obra foi considerada como
uma construção nova, pelo que as taxas foram liquidadas no montante aproximado de
120 mil euros, posteriormente concluiu-se que se tratava de uma obra de reabilitação
urbana o que fez reduzir o valor das taxas para vinte mil euros, a que acresceu ainda o
abatimento de um valor correspondente ao custo de um arranjo urbanístico que o
promotor do empreendimento irá levar a cabo na área do domínio público municipal.
Por último, lamentou que esta questão tenha sido levantada e a correspondente
insinuação maliciosa por pessoas que trabalham no respectivo serviço de gestão
urbanística e que tinham obrigação de perceber o que se tinha passado e ter dado
informações correctas. 3. PONTE MÓVEL JUNTO À DOCA ENG. DUARTE PACHECO - Perguntou

quem é efetivamente o dono desta obra, quem a adjudicou e por que valor, e na hipótese
de ter sido a Câmara Municipal, por que raz.ão não foi trazida a deliberação deste órgão.

ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela
constante tomadas as seguintes resoluções:- (01) RECONHECIMENTO DE

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - EXPLORAÇÃO DE CUNICULTURA FILOMENA SOFIA ALVES SARAIVA:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentado o
processo do qual consta os documentos que seguidamente se transcrevem:- "PROPOSTA·
OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "UCENCIAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE CUNICULTURA" - RSP N.9 294/15 FILOMENA SOFIA ALVES SARAIVA - COUTADA, UNIÃO OE FREGUESIAS DA TORRE E VILA MOU,
CONCELHO OE VIANA 00 CASTELO - PEDIDO OE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL-A requerente através do requerimento n.2 6.717, de 12 de novembro de 2015, solicita o
RECONHECIMENTO OE

INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL para

a operação urbanística de

"licenciamento de exploração de cunicultura"" - RSP n.2 294/15. A intenção de licenciamento resulta

de um projeto de investimento apresentado ao "Programa de Desenvolvimento Rural 2014 - 2020",
com o registo de candidatura n.2 0096117, que a requerente pretende desenvolver nos prédios
rústicos descritos na CRP de Viana do Castelo sob os n.2's 858 e 859, e com os registos matriciais n.2's
733 e 734, respetivamente. Pretende que seja um projeto inovador no distrito, gerador de novos
empregos, de matriz exportadora e que implicará o repovoamento de toda a área excedente à
estrutura produtiva a edificar, através da plantação de carvalhos. 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/ Espaços Florestais, Zonas Florestais de Proteção", na Planta de
Ordenamento, e "Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza / Reserva Agrícola Nacional
- RAN", 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
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Público Municipal, bem como dos pareceres vinculativos das entidades em razão da matéria: i. Nos
Espaços Agrícolas (RAN), da observação do Regime Geral - competência da emissão de parecer
vinculativo, é da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte - ORAP Norte; ii. Nos Espaços
Florestais (Zonas Ftorestais de Proteção), da observação do Regime Geral - competência da emissão
de parecer vinculativo, é do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF. Assim,
proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à
Assembleia Municipal, para que a mesma possa dedarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL requerido.".
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (02) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 ·JOAQUIM LIMA- UNIPESSOAL, LDª -VILA NOVA DE ANH'A:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

" PROPOSTA - "REGULARIZAçAO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÕES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIOO DE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL · Com a publicação
do DL 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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.".

"Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal •
1. Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite
localizada na freguesia de V. Nova de Anha. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área

aproximadamente de 13,98 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 32000 m2
e a construção afeta à eX(>loração têm uma área de 590 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos
dois anos: 2012 - 92.628.71€ (Vendas) e 13.175.94€ (Subsídios), 2013 - 91.511 .9 1€ (Vendas) e 9.372.82€
(Subsídios), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A
exploração está lieenciada com Titulo de Exploração n2 9197/Nf11 (marca AH24U) pelo Ministério da Agricultura,

do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 84 cabeças. 3. Considerando
os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as conáições fixadas no
âmbito do artigo 22 do AERAE, designadamente a sua alínea a) • ... para o regime de regularização...são
considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um
período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4.
A exploração pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o
requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções
existentes no seu terreno. 5. Analisado o PDM de Vlana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte
enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de
espaços: íJ Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Transição Considerando o
disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem
enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade,
cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente- com o uso dominante.
A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços,
em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - ICM 0,3) ou demonstrar o seu
enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno integra ainda Solo Rural
em Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e de Reserva Ecológica Nacional
(REN) sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta de Condicionantes A implantação da construção em que
se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública:
i:::· Domínio Público Hídrico leitos de cursos de água Sujeita a autorização prévia de utilização dos recursos

hídricos nos termos da alínea a), n2 1 do art. 62 da Lei 58/2005 - a construção afeta a servidão de 1o.o m ao leito
estabelecida pelo ponto 4 do art. 11 da Lei 54/2005) Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os
elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE)
classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n11 3 que se apensa). Nas atuais
condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos
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instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que,
nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos tennos da alínea a) do n9 4 do artigo 52 do O.l. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (03) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - JOSE LUIS MARTINS COUTINHO - VILA NOVA DE ANHA:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTAlAÇÕES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.2 s.2, do Ol 165/2014, de OS de novembro, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNIOPAL • Com a publicação
do Ol 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresasl entidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regulari zação,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietários! responsáveis das entidades exploradoras, 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".
Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal • 1.
Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do O.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite
localizada na freguesia de V. Nova de Anha. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área
aproximadamente de 10,47 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 4650 m2 e
a construção afeta à exploração têm uma área de 430 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos
dois anos: 2012 - 32.656.83€ (Vendas) e 9.922.72€ (Subsídios), 2013 - 38.439.40€ (Vendas) e 9.907.21€
(Subsídios), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A
exploração está licenciada com Titulo de Exploração n2 644/N/12 (marca AH08U) pelo Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 37 cabeças. 3. Considerando
os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no
âmbito do artigo 2 2 do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ...são
considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um
período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. ." 4.
O processo 525/87 INFO_S existente para o terreno em análise refere-se ao licenciamento de um anexo para o
qual foi emitido o alvará de construção nº 1860/87 e titulada a área de 193 m2 com o uso de anexo. A pretensão
agora apresentada carateriza.se por uma alteração do alvará emitido - ampliação da área de construção e
alteração do uso da edificação. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte
enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de
espaços:

::i Solo

Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Transição Considerando o

disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem
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enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade,
cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante.
A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços,
em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - ICM 0,3) ou demonstrar o seu
enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno integra ainda Solo Rural
em Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) sem contudo afetar a área
edificada. 5.2. Planta de Condicionantes r:= Sem condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em
consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório
elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Casteto no DL 165/2014
(RERAE) classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 4 que se
apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto
enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que
a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do
D.L. 165/2014."
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de

interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos

favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (04) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ERNESTO MANUEL ENES MINA - AREOSA:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELEQMENTOS ou INSTAl.AÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.!! 4, do art.!! 5.2, do Ol 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
OE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL· Com a publicação do Ol.165/2014, de 05 de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresasjentidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regular,ização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do nº 4 do artigo 5º do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia
da Areosa. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 18,45 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 21270 m2 e a construção afeta à exploração têm
uma área de 540 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 2.546,73€ (Vendas)
e 8.899,55€ (Subsídios), 2013- 2.550,80€ (Vendas) e 7.800,94€ (Subsídios), A exploração está licenciada com
Titulo de Exploração n.6750/N/12 (marca AHF08) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 31 cabeças. 3. Considerando os elementos
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apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2º
do DL 165/2014 (RERAE). designadamente a sua alínea a) · ...para o regime de regularização...sâo considerados
os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ..." 4. A exploração
pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou
ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. S.
A exploração pecuária em causa insere-se no conjunto das freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja área
a Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6. Analisado o
POM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 6.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se em: CJ Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas Urbanas de
Aplicação de PMOT. Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 10 do regulamento do PUCVC a atividade em
causa - exploração pecuária - não tem enquadramento nos usos estabelecidos em áreas de PUC no qual se
considera a inadmissibilidade de ampliações ou novas construções que revistam as caraterísticas de exploração
pecuária. A parcela encontra-se ainda afetada a uma faixa de espaço canal cuja ocupação está condicionada à
elaboração de projeto nos termos do ponto 1 do art. 95 do PUC (constituem áreas non aedificandi até à aprovação
do respetivo projeto) 5.2. Planta de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração
pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública: e: Domínio Público Hídrico
Leitos de cursos de água Sujeita a autorização prévia de utilização dos recursos hídricos nos termos da alínea
a), n21 do art. 62 da Lei 58/2005 - a construção afeta a servidão de 10,0 m ao leito estabelecida pelo ponto 4 do
art. 11 da Lei 54/2005) Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a
análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da
atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na
situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 5 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos e planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014. Considerando a sua localização
no conjunto das freguesias em que se insere o Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER de Afife, Carreço e
Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização no âmbito do referido Plano.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e O áudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (05) RECONHECIMENTO DE

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014- DELFINA DOS ANJOS PEREIRA DE QUEIROS- BARROSELAS:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

" PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÔES", nos t ermos da alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho
de Viana do Cast elo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL · Com a publicação
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do DL 165/ 2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1ent idades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades expl oradoras, 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.".

Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1.
Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - AERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castefo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite
localizada na freguesia de Barroselas. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área
aproximadamente de 11.91 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 30900 m2
e a construção afeta à exploração têm uma área de 550 m 2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos
dois anos: 2014 - 211.615.03€ (Vendas) e 28.072.96€ (Subsídios). 2013-180.2200,12€ (Vendas) e 28.234.92€
(Subsídios). e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A
exploração está licenciada com Titulo de Exploração n.3371/N/11 (marca AHGOO) pelo Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 71 cabeças. 3. Considerando
os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no
âmbito do artigo 22 do RERAE, designadamente a sua alínea a) " .. .para o regime de regularização ... são
considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um
período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ..." 4.
A exploração pecuária em causa foi licenciada ao abrigo do processo 962/85 ONERED-S e possui a licença de
construção n2 892/86 para a qual foi titulada a área de 175 m2 e o uso de estábulo/sala de ordenha. A pretensão
agora apresentada carateriza-se por uma alteração do alvará emitido - ampliação da área de construção. 5.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: J Solo Rural Espaços
Agrícolas, integrando Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b), ponto
3 do Art. 15 do regulamento do POMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos
usos estabelecidos. Implantando-se em área de Reserva Agrícola Nacional (RAN), a pretensão deverá ainda
observar o respetivo regime jurídico (DL 199/2015) e os parâmetros de editicabilidade estabelecidos pela Portaria

162/2011. 5.2. Planta de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária
afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública:

=Áreas de Reserva, Proteção e

Conservação da Natureza Reserva Agricola Nacional (RAN, Sujeita a parecer prévio vi ncul ativo para a
utilização não agrícola de áreas integradas na RAN - art. 23 do OL 19912015 (regime jurídico da RAN) .

.= Infraestruturas Básicas Rede Elétrica Sujeita a parecer prévio da EDP (Eletricidade Portugal ) nos termos do
artigo 38.º, ponto n.º2 do Decr'E!to-lei 182195 - o terreno do requerente é atravessado por uma linha de média
tensão. Conclu$ão:- Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 6 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 16512014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
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favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (06) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL·

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIAHA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MANUEL NETO RITES - AFIFE:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos da
alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do DL 165/2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do DL 165/2014, de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional

e

os

de

temporário para a regularização de

estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim,

e uma vez manifestada a vontade de regularização,

no âmbito deste

regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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." . "Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Afife. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 0, 16 ha. A parcela de
terreno em que se loca'fiza a exploração tem uma área de 1515 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
área de 585 m2 . A atividade tem um investimento associado de 5.489€ e o número de postos de trabalho que a
suportam é normalmente constituído por uma pessoa. A exploração está licenciada com Titulo de Exploração
n.3823/N/13 (marca AH5N2) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
e possui um efetivo animal de 4 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo pelo
requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do DL 165/2014 (RERAE),

designadamente a sua alínea a) • ...para o regime de regularização.•.são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ..." 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. Tratando-se de
uma atividade exercida num antigo aviário (já existente ao ano de 1974). caso seja comprovado através de
caderneta predial o registo do seu uso e área de construção anterior a 1978, a pretensão poderá apenas ser
avaliada como uma alteração da atividade. 5 . A exploração pecuária em causa insere-se no conjunto das
freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja área a Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano de
Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6. Analisado o PDM de Víana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte
enquadramento: 6.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de
espaços: 1J Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Colmataçãol Continuidade
Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do POMVC a atividade em causa - exploração
pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela
classe de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência • IUR 0,4) ou
demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno integra
ainda Solo de Urbanização Programada em Zonas de Construção Tipo li, sem contudo afetar a área edificada.
5.2. Planta de Condicionantes Sem condicionantes. Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os
elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE)
classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n° 2 que se apensa).
Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento
nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo
que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 5º do D.L. 165/2014.
Considerando a sua localização no conjunto das freguesias em que se insere o Plano de Intervenção em Espaço
Rural (PIER de Afife, Carreço e Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização no âmbito do referido
Plano.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (07) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - PAULO JORGE GOMES PEREIRA - BARROSELAS:- Pelo Vereador
Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente
se transcrevem:- " PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES" , nos termos
da alínea a), do n.2 4, do art.2 s .2, do OL 16 5/ 2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do Cast elo PEDIDO OE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do DL 165/ 2014, de OS

/

de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
M unicipal por parte do M unicípio. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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.". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Barroselas. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 21,07 ha. A
parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 2150 m2 e a construção afeta à exploração
têm uma área de 940 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 130.912.53
(Vendas) e 11.929,96€ (Subsídios), 2013- 115.655,37€ (Vendas) e 20.825.72€ (Subsídios), e o número de postos
de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n!I 138/N/12 (marca AHG04) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 94 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 211 do RERAE,
designadamente a sua alínea a) " .. .para o regime de regularização... são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ..." 4 . A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Urbano Solo de Urbanização

programada integrando Zonas de Construção Tipo li Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do
regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos
desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização
ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes
parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção
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(Índice Ufbanístico de Referência - ICM 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no
referido regulamento. A parcela de terreno integra ainda Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de
Reserva Agrícola Nacional (RAN) sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta de Condicionantes _ Sem
condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no Ol 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n9 7 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014.

-

1:. 1:1 ~•lftdo.-.-... ~
~~

.

...n.:.

s..~--

.. ~

•o.t'1e.t. Ot'DMI••

......... ~.-»•
~.wa..v2'.o~l

""""'

·~«i*"'llCll!llrcledr:~

---··:~·~--

·-.... ... ll'ft· .......

....... ~ . . . .:!;611 .. ll'!oc.e:.t.

-!lllllPI

Mo~~-~

• .,.... •

~

~--""

,....:d9

I>~ •"~f.l~'llA l t '"U..~.J~,
CONfmMIDMll COMOIOONADA

...
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 o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques

Franco. (08) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ANDORINHAS À SOLTA, LOª - CARREÇO:- Pelo Vereador Luís Nobre
foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se

transcrevem:- "PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELEOMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do DL 165/2014, de OS de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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.". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Carreço. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 22,99 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 12690 m2 e a construção afeta à exploração têm
uma área de 990 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014-265.25,31 €(Vendas)
2013- 240.509,43€ (Vendas), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por
duas pessoas. Atualmente a exploração tem processo em curso no Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território para o licenciamento de uma exploração pecuária de classe 1 e possui um efetivo
animal de 227 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração
cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do DL 165/2014 (RERAE), designadamente a sua alínea
a) " ...para o regime de regularização...são considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo
comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada
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em vigor do presente diploma em atividade .. .• 4. A exploração pecuária em causa não possui quaisquer
antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que
esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. O processo 342/12 lEOI diz respeito a
um pedido de licenciamento da atividade tendo o mesmo merecido um parecer desfavorável (sem emissão de
qualquer alvará de construção). S. A exploração pecuária em causa insere-se no conjunto das freguesias de
Areosa, Carreço e Afife para cuja área a Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano de Intervenção
em Espaço Rural (PIER). 6. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte
enquadramento: 6.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de
espaço: - Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Transição Considerando o
disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do POMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem
enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja démonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade,
cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante.
A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços,
em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - ICM 0,3) ou demonstrar o seu
enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. J Solo Rural Espaços Florestais, integrando
Zonas Florestais de Proteção em Áreas de Elevado Valor Paisagístico. Considerando o disposto nos pontos
2 e 3 do Art. 18 do regulamento do PUCVC o uso em causa - exploração pecuária - não tem enquadramento
nos usos estabelecidos para as edificações em áreas de Espaço Florestal. 5.2. Planta de Condicionantes A
implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas
e restrições de utilidade pública: J Domínio Público Hídrico Leitos de cursos de água Sujeita a autorização prévia
de utilização dos recursos hídricos nos termos da alínea a), n2 1 do art. 62 da lei 58/2005 - a construção afeta a
servidão de 10,0 m ao leito estabelecida pelo ponto 4 do art. 11 da lei 54/2005) -, Áreas de Reserva, Proteção e
Conservação da Natureza Reserva Ecológica Nacional (REN) Sujeita a enquadramento nas situações de
exceção estabelecidas no regime jurídico da REN - a edificação implanta-se em áreas de REN devendo observar
o disposto na alínea b), ponto 3 do art. 20 do Dl 239/2012 (Anexo li - Usos e ações compatíveis) Conclusão:
Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros
estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do
Castelo no Dl 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha

nº 8 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu
correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade
pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do
artigo 52 do 0.L. 165/2014. Considerando a sua localização no conjunto das freguesias em que se insere o Plano

de Intervenção em Espaço Rural (PIER de Afife, Carreço e Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização
no âmbito do referido Plano.

--- ---....

.l

·-............
~

~-

_........_,....

......... ~ .. t...---

._....M.U~

........... ,...n.~------ll"NI

__... . .

wia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . ,. . . 9'.l••U.~ . . . . .

-........................ . . .

*~-.....-.---
. .._......
.__.,.-.çao.
...... - · · ' " tJ .... Wl91Q.
. ...

Q

__,.,.

,.

~

~

. . ........_ . . . . . . IOln.

,,_

.....,.,

Ba.ft 1""1RU

~ir··~~

, I ... l&l,'2'1•• - .içto•

--

-•

~.,-..o

....~

-·-

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 o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (09) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPALACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014- SIMÃO DANIEL MOREIRA ALVES-AFIFE:- Pelo Vereador Luís Nobre

foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- " PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da
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alínea a), do n.!1 4, do art.!1 5.!1, do DL 165/2014, de 05 de n ovembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do OL 165/2014, de 05 de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim,

e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste

regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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.". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do O.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Afife. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 30, 10 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 10320 m2 e a construção afeta à exploração têm
uma área de 2830 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 175.268,69€
(Vendas) e 7.224,56€ (Subsídios), 2013 - 130.096,58€ (Vendas) e 27.401,01€ (Subsídios), A exploração está
licenciada com Titulo de Exploração n.1249/N/12 (marca AHAOO) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 162 cabeças. 3. Considerando os
elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito
do artigo 22 do OL 165/2014 (RERAE), designadamente a sua alínea a) " .. .para o regime de regularização...são
considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um
período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4.
A exploração pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o
requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções
existentes no seu terreno. O processo 381/12 LEDI diz respeito a um pedido de licenciamento parcial da atividade
tendo o mesmo merecido um parecer desfavorável (sem emissão de qualquer alvará de construção). 5. A
exploração pecuária em causa insere-se no conjunto das freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja área a
Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 6.1 Planta de ordenamento A

edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaço:

Solo Urbano Solo Urbanizado integrando

Zonas de Construção de Colmataçãol Continuidade Solo de Urbanização programada integrando Zonas
de Construção Tipo li Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC o uso em causa
- exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua
compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética
da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos
estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de
Referência - IUR 0.4) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2.
Planta de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as
seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública:

Domínio Público Hídrico Leitos de cursos

de água Sujeita a autorização prévia de utilização dos recursos hfdricos nos termos da alínea a), n2 1 do art. 62
da Lei 58/2005 - a construção afeta a servidão de 10,0 m ao leito estabelecida pelo ponto 4 do art. 11 da Lei
54/2005) - Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza Reserva Ecológica Nacional (REN) Sujeita
a enquadramento nas situações de exceção estabelecidas no regime jurídico da REN - a edificação implanta-se
em áreas de REN devendo observar o disposto na alfnea b), ponto 3 do art. 20 do DL 239/2012 (Anexo li - Usos
e ações compatíveis) _ Infraestruturas Básicas Rede Elétrica Sujeita a parecer prévio da EDP (Eletricidade
Portugal) nos termos do artigo 38.2 , ponto n.02 do Decreto-lei 182/95 - o terreno do requerente é atravessado por
uma linha de média tensão afetando a implantação da construção a legalizar. Conclusão: Face ao exposto, tendo
em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no
relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL
165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha nº 1 que se
apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto
enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que
a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do
D.L. 165/2014. Considerando a sua localização no conjunto das freguesias em que se insere o Plano de
Intervenção em Espaço Rural (PIER de Afife, Carreço e Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização no
âmbito do referido Plano.
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (10) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - VASCO RAMOS SALGUEIRO - CARREÇO - Pelo Vereador Luís Nobre
foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se

transcrevem:- "PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.º 4, do art.º 5.º, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do Dl 165/2014, de 05 de

novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresaslentidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n° 4 do artigo 5° do D.L. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse públíco municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Carreço. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 17.80 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 4370 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
área de 415 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014-98.622.11€ (Vendas) e
18.798.60€ (Subsídios) 2013 - 96.964.83€ (Vendas) e 15.117,50€ (Subsídios). e o número de postos de trabalho
que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de
Exploração n.930/N/12 (marca AHL08) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território e possui um efetivo animal de 78 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2° do DL 165/2014 (RERAE).
designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
foi licenciada ao abrigo do processo 647187 LEDI e possui a licença de construção nº 627/88 para a qual foi titulada
a área de 420 m2 e o uso de Estábulo/vacaria. A pretensão agora em análise não apresenta alterações ao alvará
emitido. 5. A exploração pecuária em causa insere-se no conjunto das freguesias de Areosa, Carreço e Afife para
cuja área a Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 6.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Urbano Solo

Urbanizado integrando Zonas de Construção de Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no
ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento
nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e
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descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A
pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em
particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu
enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2. Planta de Condicionantes -· Sem
condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE (ver ficha n2 9 que se apensa). Considerando que a construção em causa se encontra
licenciada a regularização da atividade está apenas dependente da emissão da licença de utilização. Contudo
estando em causa a eventual ampliação da exploração existente - o requerente menciona a possibilidade de
novos investimentos a realizar no âmbito da sua atividade - à consideração superior a emissão da certidão de
reconhecido interesse municipal dado que a apresentação dessa certidão no âmbito do DL 165/2014 apenas é
obrigatória nas situações de desconformidade com os instrumentos de planeamento e as servidões e restrições
de utilidade pública."
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de

interesse público municipal. Fsta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (11) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MARTINHO MARTINS SANTOS MOREIRA - CARREÇO:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÕES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.!! s.2, do Dl 165/2014, de OS de novembro, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIDO OE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação
do Dl 165/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional

e temporário para a

regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresaslentidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 201S, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietáriosf responsáveis das entidades exploradoras, 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".
Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1.
Nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne
localizada na freguesia de Carreço. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente
de 12,87 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 3180 m 2 e a construção afeta

à exploração têm uma área de 265 m2 . A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 0000€ (Vendas) e 4.245,87€ (Subsídios) 2013 - 0000€ (Vendas) e 4.208,90€ (Subsídios), e o número de postos
de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n.5574/N/1 O(marca AHL88) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
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do Território e possui um efetivo animal de 21 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fV<adas no âmbito do artigo 22 do DL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) • ... para o regime de regularização...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. ." 4. O processo LEDI 499/91 existente
para o terreno em análise refere-se ao licenciamento de um anexo para o qual foi emitido o alvará de construção
n9 767/91 e titulada a área de 100 m2 com o uso de coberto para alfaias agrícolas. A exploração pecuária em
causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o seu licenciamento no conjunto das construções existentes no seu terreno.
5. A exploração pecuária em causa insere-se no conjunto das freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja
área a Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 6.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de solo: Ci Solo Urbano Solo de
Urbanização Programada integrando Zonas de Construção Tipo li. Considerando o disposto no ponto 3 do
Art. 62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas,
descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve
observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os
índices de ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2. Planta de
Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes
servidões administrativas e restrições de utilidade pública: u Domínio Público Hídrico leitos de cursos de água
Sujeita a autorização prévia de utilização dos recursos hídricos nos termos da alínea a), n 2 1 do art. 62 da Lei
58/2005 - a construção afeta a servidão de 10,0 m ao leito estabelecida pelo ponto 4 do art. 11 da Lei 54/2005)

>: Infraestruturas Transportes e Comunicações Ferrovias Sujeita a parecer prévio do INTF (Instituto Nacional do
Transporte Ferroviário) - a construção afeta a servidão de 10,0m à plataforma da via férrea, zona non aedificandi
nos termos da alínea a), ponto 1, art.15 do DL 276/2003. Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração
os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE)
classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 1O que se apensa). Nas atuais
condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos
instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que,
nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014.

Considerando a sua localização no conjunto das freguesias em que se insere o Plano de Intervenção em Espaço
Rural (PIER de Afife, Carreço e Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização no âmbito do referido
Plano.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (12) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - FRANCISCO VITOR RUAS DA PRESA - CARREÇO:- Pelo Vereador
Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente
se transcrevem:-

li

PROPOSJA - " REGULARIZAçAO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos
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da alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do Dl 165/ 2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do castelo PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO M UNICIPAL - Com a publicação do OL 165/2014, de os
de novembro, o legislador pretendeu criar um regi me excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses ter mos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, dest a possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequent e autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n!! 4 do artigo 51! do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Carreço. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 20, 16 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 4360 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
área de 625 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 211.615,00€ (Vendas) e
28.073.00€ (Subsídios) 2013-183.220,00€ (Vendas) e 28.235,00€ (Subsídios) e o número de postos de trabalho
que a suportam é normalmente constituído por três pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de
Exploração n.9809/N/11 (marca AHL01) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 183 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do OL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização... são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. A exploração
pecuária em causa insere-se no conjunto das freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja área a Câmara
Municipal deliberou a elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6. Analisado o PDM de
Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 6.1 Planta de ordenamento A edificação em
análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: - Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de

/

Construção de Colmatação/ Continuidade Solo de Urbanização programada integrando Zonas de
Construção Tipo li Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC o uso em causa
- exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua
compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética
da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos
estabelecidos para aquela classe de espaços. em particular 9S índices de construção ou demonstrar o seu
enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2. Planta de Condicionantes

Sem

condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 11 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão
apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas
servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento
nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014. Considerando a sua localização no conjunto das
freguesias em que se insere o Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER de Afife, Carreço e Areosa) deverá
ser ponderada a sua relocalização no âmbito do referido Plano.

...

1~-1- - - H:..1-- J.....

........

1:
1-=
1
....
... ............ .
-

. e.. ;,. •j,jl,
~

.._.._

-

"'"'1

,_.,._

~

............

....,•n1.& •1111e>~

._

~

~

~~,..

.

...........u..

~-ftdit•~:>

.-;:o.J:r,......_tu

-·-

~•1•'°"'

...........
•-!(a
....... t .
~

v.,açOrs•~

llD'WdJcb....,

n

~~.N!lrl'~-..-~

~.. C!Jt...
•

S...CDlldc~

tk. lfh; ..~I·.,.....~
~

-.... ....... .

·-....

IWÇb..:~-..- · ·

Quinta-Feira, IO de Dezembro de 2015

-18-

\\J/

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 o reconhecimento de
interesse púbJico municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (13) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ANA SOFIA ALVES DE SOUSA PIRES COSTA - CARREÇO:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA - "REGULARIZAçAO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÔES'', nos termos da alínea a), do n.º 4, do art.º s.2, do Dl 16S/2014, de OS de novembro, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação
do Dl 16S/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietáriosjresponsáveis das entidades exploradoras, 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".

Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1.
Nos termos da alínea a) do n 2 4 do artigo 5 2 do D.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite
localizada na freguesia de Carreço. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente
de 15,29 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 2400 m2 e a construção afeta

à exploração têm uma área de 580 m2. A atividade tem um investimento associado de 121.120€ (2013) e 118.630€
(2014), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A
exploração está licenciada com Trtulo de Exploração n.11846/N/11 (marca AHLOO) pelo Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 29 cabeças. 3. Considerando
os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no
âmbito do artigo 22 do OL 165/2014 (RERAE), designadamente a sua alínea a) • ...para o regime de
regularização...são considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente
desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente
diploma em atividade .. ." 4. A exploração pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados
nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento
das construções existentes no seu terreno. 5 . A exploração pecuária em causa insere-se no conjunto das
freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja área a Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano de
Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte
enquadramento: 6.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de
espaço:

Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Colmataçãol Continuidade

Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária
- tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído,
salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o
uso dominante. A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe
de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o
seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. Li Solo Rural Espaços Agrícolas,
integrando Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) em Áreas de Elevado Valor Paisagístico
Considerando o disposto na alínea a), ponto 2 do Art. 15 do regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração
pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos estando condicionado à elaboração de um instrumento
de gestão do território de maior pormenor que contemple a construção de estruturas de apoio à atividade agrícola.
Implantando-se em áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN). a pretensão deverá ainda observar o respetivo
regime jurídico (DL 199/2015) e os parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaria 162/2011. 5.2. Planta
de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes
servidões administrativas e restrições de utilidade pública:

Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da

Natureza Reserva Agrícola Nacional (RAN) Sujeita a parecer prévio vinculativo para a utilização não agrícola
de áreas integradas na RAN nos termos do ponto 1 do art. 23 do OL 199/2015 (regime jurídico da RAN)
Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando
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os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do
concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha nº 12 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas seividões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 52 do D.L 165/2014. Considerando a sua localização
no conjunto das freguesias em que se insere o Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER de Afife, Carreço e
Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização no âmbito do referido Plano.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (14) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - SOFIA MARILIA MOREIRA OLIVEIRA - CARREÇO:- Pelo Vereador
Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente
se transcrevem:-

li

PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELEQMENTOS ou INSTALAÇÕES" , nos termos

da alínea a), do n.2 4, do art.2 s.2, do DL 16S/2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do Castelo PEDIDO OE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL· Com a publicação do Dl 16S/2014, de OS
de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresasf entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 201S, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre." Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de leite localizada na freguesia
de Carreço. 2. O terreno afeto à atividade agro- pecuária tem uma área aproximadamente de 32,79 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 3890 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
área de 1650 m 2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2013-216.270,12€ (Vendas)
e 26.633.88€ (Subsídios) 2014 - 273.167,78€ (Vendas) e 26.497,28€ (Subsídios), e o número de postos de
trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n.4453/N/12 (marca AHL02) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 221 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do DL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
foi licenciada ao abrigo do processo 429/88 ONERED-N e possui a licença de construção n2 1251/88 para a qual
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foi titulada a área de 420 m2 e o uso de vacaria. A pretensão agora apresentada carateriza-se por uma alteração
d o alvará emitido - ampliação da área de construção. S. A exploração pecuária em causa insere-se no conjunto
das freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja área a Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano
de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6. Analisado o POM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o
seguinte enquadramento: 6.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes
de espaços: _ Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Transição. Considerando o
disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do POMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem
enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade,
cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante.
A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços,
em particular os índices de construção (Índice Construção Máximo - ICM 0,3) ou demonstrar o seu enquadramento
nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2. Planta de Condicionantes Sem condicionantes. Conclusão:
Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros
estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do
Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha
n2 13 que se apensa}. Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu
correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade
pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do
artigo 52 do O.L. 165/2014. Considerando a sua localização no conjunto das freguesias em que se insere o Plano
de Intervenção em Espaço Rural (PIER de Afife, Carreço e Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização
no âmbito do referido Plano.

1;;1:.1: --....................
·-.........................
....._.__

-~

ll"•\1NCU·~l1•,.._

... _ _ . ........... -.pe

_ . . _ . . . . . . . . . . , • .-t-7Jl'IW

11.lla.'ll&•--

1-•<"'""'2'"''-.:""'•.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (15) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ANTONIO MIRANDA GONÇALVES - CASTELO DO NEIVA:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÔES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação
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do Dl 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, dest a possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à
Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que
a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre",
Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1.
Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite
localizada na freguesia de Castelo de Neiva. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área
aproximadamente de 9.44 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 2290 m2 e
a construção afeta à exploração têm uma área de 640 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos
dois anos: 2014 - 97.057.34€ (Vendas) e 15.344.81€ (Subsídios), 2013 - 80.373.09€ (Vendas) e 15.640.03€
(Subsídios), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A
exploração está licenciada com Titulo de Exploração n.8514/N/12 (marca AHP01) pelo Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 60 cabeças. 3. Considerando
os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no
âmbito do artigo 2!1 do DL 165/2014 (RERAE), designadamente a sua alínea a) " .. .para o regime de
regularização... são considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente
desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente
diploma em atividade .. ." 4. A exploração pecuária em causa foi licenciada ao abrigo do processo 815/87 LEDI e
possui a licença de construção n2 1119/89 para a qual foi titulada a área de 261 m2 e o uso de vacaria. A pretensão
agora apresentada carateriza-se por uma alteração do alvará emitido - ampliação da área de construção. 5.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Urbano Solo

Urbanizado integrando Zonas de Construção de Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no
ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento
nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e
descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A

pretensão deverá ainda observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aqueta classe de
espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu
enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno que constitui a exploração
pecuária integra ainda Solo de Urbanização programada integrando Zonas de Construção Tipo li (Índice
Construção Máximo - ICM 0,4). 52. Planta de Condicionantes

Sem condicionantes Conclusão: Face ao

exposto. tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros
estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do
Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE
CONDICIONADA (ver ficha n2 14 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada
está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e
restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/ 2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
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favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (16) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MANUEL RODRIGUES LIMA - CHAFÉ:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OUINSTALAÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do Dl 165/2014, de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional

e

os

de

temporário para a regularização de

estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim,

e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste

regime excecional, pelos proprietários !responsáveis das entidades exploradoras, 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". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do nº 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Chafé. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 11,62 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 10780 m2 e a construção afeta à exploração têm
uma área de 335 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014-30.053,03€ (Vendas)
e 5.880,00€ (Subsídios), 2013- 26.840,23€ (Vendas) e 5.880.00€ (Subsídios), e o número de postos de trabalho
que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de
Exploração n2 3776/N/12 (marca AHUOO) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 55 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo

pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do RERAE,
designadamente a sua alínea a) " ...para o regime de regularização... são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. ." 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. O processo
833/05 ONERED_S diz respeito a um pedido de licenciamento da atividade tendo o mesmo merecido um parecer
desfavorável (sem emissão de qualquer alvará de construção). 5. Analisado o PDM d e Viana do Castelo, a
pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento - A edificação em análise implantase nas seguintes classes de espaços:

=Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de

Colmataçãol Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC o uso em
causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua
compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética
da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos
estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de
Referência • IUA 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2.
Planta de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as
seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública: ,- Infraestruturas Básicas Rede Elétrica
Sujeita a parecer prévio da EDP (Eletricidade Portugal) nos termos do artigo 38.2 , ponto n.22 do Decreto-lei 182/95
- o terreno do requerente é atravessado por uma linha de média tensão afetando a implantação da construção a
legalizar. Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponlveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no Dl 165/2014 (RERAE} classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 15 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D .L. 165/2014.

Quinta-Feira, 10 de Dezembro de 2015

-23-

._.._

---_....,..

--~

.....

.................................. _
-~
•

1-.~-- ... ~
,, ...... . . . 1..ll'DlllD4'•

..........

~

......

~---~)j,,,

"""

-

...

-

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 o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (17) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ABILIO SILVA MEIREIS - CHAFE:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.º 4, do art.º 5.º, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do Dl 165/2014, de 05 de

novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresaslentidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
M unicipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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.". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos tennos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE). o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Chafé. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 8,96 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 22200 m2 e a construção afeta à exploração têm
uma área de 350 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 36.546, 13€ (Vendas)
e 10.952,58€ (Subsídios). 2013 - 36.972,98€ (Vendas) e 11.386,08€ (Subsídios). e o número de postos de
trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n2 8512/N/11 (marca AHU02) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 40 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2 2 do DL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização .. .são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: · Solo Urbano Solo Urbanizado
integrando Zonas de Construção de Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art.
62 do regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas,
descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve
observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os
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índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas
exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno integra ainda Solo de Urbanização Programada
em Zonas de Construção Tipo li, sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta de Condicionantes __ Sem
condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 16 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014."
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques

Franco. (18) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - GRANJACOW, LDA - FREIXIEIRO DE SOUTELO:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELEOMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos da
alínea a), do n.!! 4, do art.!! S.!!, do DL 165/2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do Ol 165/2014, de OS de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n9 4 do artigo 59 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE). o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Freixieiro de Soutelo. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 35,48
ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 69100 m2 e a construção afeta à
exploração têm uma área de 885 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 191.881,28€ (Vendas) e 22.461.64€ (Subsídios) 2013 - 185.349,13€ (Vendas) e 20.399,16€ (Subsídios), e o
número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está
licenciada com Titulo de Exploração n.1796/N/12 (marca AHOA1) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 153 cabeças. 3. Considerando os
elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito
do artigo 29 do RERAE, designadamente a sua alínea a)" ... para o regime de regularização... são considerados os
estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
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de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ...9 4. A exploração
pecuária em causa foi licenciada ao abrigo do processo 912188 LEOI e possui a licença de construção n2 716189
para a qual foi titulada a área de 614 m2 e o uso de estábulo semilivre. A pretensão agora apresentada caraterizase por uma alteração do alvará emitido - ampliação da área de construção. 5. Analisado o PDM de Viana do
Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise
implanta-se nas seguintes classes de espaços: ~ Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva
Agrícola Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art. 15 do regulamento do POMVC o
uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos. Implantando-se em área de
Reserva Agrícola Nacional (RAN), a pretensão deverá ainda observar o respetivo regime jurídico (OL 199/2015)
e os parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaria 16212011. 5.2. Planta de Condicionantes A
implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas
e restrições de utilidade pública: J Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza Reserva Agrícola
Nacional (RAN) Sujeita a parecer prévio vinculativo para a utilizaço não agrícola de áreas integradas na RAN
nos termos do ponto 1 do art. 23 do DL 199/2015 (regime jurídico da RAN) Conclusão: Face ao exposto, tendo
em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no
relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL
165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha
n2 18 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu
correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade
pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do
artigo 52 do D.l. 165/2014."
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (19) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPALACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 -

MARIA ROSA

LOPES

VIEIRA BARROS

- GERAZ LIMA

(ST. LEOCADIA):- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta

os documentos que seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE

ESTABELECIMENTOS OU INSTALAÇÔES", nos termos da alínea a), do n.º 4, do art.º 5.º, do Dl 165/2014, de 05
de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO

Quinta-Feira, 10 de Dezembro de 2015

M UNICIPAl - Com a publicação do DL 165/ 2014, de 05 de novem bro, o legislador pretendeu criar um regime
excecional e temporário para a regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as
empresas 1entidades exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, deven do para o
efeito, ver reconh ecido o Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifest ada a
vontade de regularização, no âmbito deste regime excecion al, pelos proprietárioslresponsáveis das entidades
exploradoras, 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. Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de
Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos tennos da alínea a) do n 24 do artigo 5º do D.L.
165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem
solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de interesse público municipal para a
regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia de Geraz do Lima (St Leocádia).
2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 8,67 ha. A parcela de terreno
em que se localiza a exploração tem uma área de 3000 m 2 e a construção afeta à exploração têm uma área de
200 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 18.321,88€ (Vendas) e 5.039,99€
(Subsídios), 2013 - 13.057,90€ (Vendas) e 5.834,43€ (Subsídios), e o número de postos de trabalho que a
suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de Exploração
n.11907/N/11 (marca AHOOE) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
e possui um efetivo animal de 10 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo pelo
requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do RERAE, designadamente a
sua alínea a) " ... para o regime de regularização... são considerados os estabelecimentos ou explorações que,
tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se encontrem, à data da
entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa não possui quaisquer
antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que
esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo,
a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implantase nas seguintes classes de espaços: -; Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva Agrícola
Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art. 15 do regulamento do PDMVC o uso em
causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos. Implantando-se em área de Reserva
Agrícola Nacional (RAN), a pretensão deverá ainda observar o respetivo regime jurídico (DL 199/2015) e os
parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaria 16212011. 5.2. Planta de Condicionantes A implantação

da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições

de utilidade pública: _ Domínio Público Hídrico Leitos de cursos de água Sujeita a autorização prévia de
utilização dos recursos hídricos nos termos da alínea a), n2 1 do art. 62 da Lei 5812005 - a construção afeta a
servidão de 10,0 m ao leito estabelecida pelo ponto 4 do art. 11 da Lei 5412005) - Áreas de Reserva, Proteção e
Conservação da Natureza Reserva Agrícola Nacional (RAN) Sujeita a parecer prévio vinculativo para a
utilização não agrícola de áreas integradas na RAN nos termos do ponto 1 do art. 23 do DL 199/2015 (regime
jurídico da RAN) Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise
e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no OL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 19 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão
apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas
servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento
nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014."
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I=·--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 o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
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favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (20) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MARIA DO CARMO MENDES DA COSTA PINTO- LANHESES:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

" PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÔES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.2 s.2, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação
do DL 165/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresaslentidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do M unicípio. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietáriosf responsáveis das entidades exploradoras, 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.".

Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1.
Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite
localizada na freguesia de Lanheses. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área
aproximadamente de 6,3 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 6515 m2 e a
construção afeta à exploração têm uma área de 265 m2 . A faturação do Requerente compreendeu nos últimos
dois anos: 2014 - 14.826,69€ (Vendas) e 5.475,46 € (Subsídios), 2013 - 24.906,77€ (Vendas) e 5.856,50€
(Subsídios), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A
exploração está licenciada com Titulo de Exploração nº 1796/N/11 (marca AH180) pelo Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 24 cabeças. 3. Considerando

os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as concfições fixadas no
âmbito do artigo 22 do RERAE, designadamente a sua alínea a) • ... para o regime de regularização...são
considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um
período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ...» 4.
A exploração pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o
requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções
existentes no seu terreno. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte
enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de
espaços: · Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Colmatação/ Continuidade
Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração
pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela
classe de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou
demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno integra
ainda Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e de Reserva
Ecológica Nacional (REN) sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta de Condicionantes A implantação da
construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de
utilidade pública: 1-1 Domínio Público Hídrico Áreas ameaçadas por cheias Sujeita a parecer prévio vinculativo
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) territorialmente competente nos termos do art. 40 da Lei 58/2005 - a
edificação insere-se em áreas ameaçadas por cheias considerada zona de risco nos termos do referido diploma.

e Infraestruturas

Transportes e Comunicações Estradas Nacionais Sujeita a parecer prévio da IP -

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL - A intervenção localiza-se à face da EN 202, na jurisdição daquela
entidade, artigo 2. ºda lei 34/2015 de 27 abril. Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos
disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do
enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no Dl 165/2014 (RERAE) classifica-se
esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha nº 20 que se apensa). Nas atuais condições, a
viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de
planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a
pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014."
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (21) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ANTONIO OLIVEIRA COSTA DIAS - MAZAREFES:- Pelo Vereador
Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente
se transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos
da alínea a), do n.º 4, do art.º 5.º, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do Dl 165/2014, de 05

de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regulari zação de
estabelecimentos ou instalações industr iais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequent e autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre" Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do nº 4 do artigo 5º do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Mazarefes. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 9,18 ha. A
parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 8465 m2 e a construção afeta à exploração
têm uma área de 405 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 101.576, 13€
(Vendas) e 10.606,25 €(Subsídios), 2013 - 76.986,06€ (Vendas) e 11 .527, 19€ (Subsídios), e o número de postos
de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração nº 4294/N/12 (marca AHOE7) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 94 cabeças. 3. Considerando os elementos
apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2º
do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ...são considerados os
estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração
pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou
ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Urbano Solo de

Urbanização programada integrando Zonas de Construção Tipo li Considerando o disposto no ponto 3 do
Art. 62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas,
descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve
observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os
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índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - ICM 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas

exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno em que se localiza a exploração insere-se na
área da UOPG 38 (Tipo 6 - Centralidades). Contudo a pretensão não está dependente da prévia apresentação
de estudo urbanístico nos tennos do art. 163 do regulamento do POMVC. 5.2. Planta de Condicionantes :: Sem
condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no OL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 21 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014.
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís

!

Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (22) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - HELENA DOS ANJOS ARAUJO LIMA - MONTARIA:- Pelo Vereador
Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente
se transcrevem:- "PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos
da alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL· Com a publicação do DL 165/2014, de OS
de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional

e

temporário para a regularização de

estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim,

e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste

regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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) Lufs Nobre" Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do O.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia
de S. Lourenço da Montaria. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de
8,67 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 3000 m2 e a construção afeta à
exploração têm uma área de 200 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 18.321,88€ (Vendas) e 5.039,99€ (Subsídios), 2013-13.057,90€ (Vendas) e 5.834,43€ (Subsídios), e o número
de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada
com Titulo de Exploração n.11907/N/11 (marca AHOOE) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 1O cabeças. 3. Considerando os elementos
apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22
do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ...para o regime de regularização...são considerados os
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estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração
pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou
ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: ::-' Solo Rural Espaços
Agricotas (sem outra classificação) Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art. 15 do regulamento
do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos. 5.2. Planta
de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes
servidões administrativas e restrições de utilidade pública: -:J Domínio Público Hídrico Leitos de cursos de água
Sujeita a autorização prévia de utilização dos recursos hídricos nos termos da alínea a), n2 1 do art. 62 da Lei
58/2005 - a construção afeta a servidão de 10,0 m ao leito estabelecida pelo ponto 4 do art. 11 da Lei 54/2005)
Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando
os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do
concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 25 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão
apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas
servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento
nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014."
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta1 e em consequência1 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 Mu nicipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (23) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO • DL Nº
165/2014- JOAQUIM PAULO SILVA PARENTE- MEADELA:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES" , nos termos da
alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre" Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
da Meadela. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 8,67 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 7160 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
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área de 765 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 40.908,55€ (Vendas) e
7.782,44 € (Subsídios), 2013 - 34.986, 11 €(Vendas) e 8.245,90€ (Subsídios), e o número de postos de trabalho
que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de
Exploração n9 4520/N/12 (marca AHOGO) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 84 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições Hxadas no âmbito do artigo 22 do RERAE,
designadamente a sua alínea a) " .. .para o regime de regularização ...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. .n 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: r:J Solo Urbano Solo Urbanizado
integrando Zonas Urbanas de Aplicação de PMOT. Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 10 do
regulamento do PUCVC a atividade em causa - exploração pecuária - não tem enquadramento nos usos
estabelecidos em áreas de PUC no qual se considera a inadmissibilidade de ampliações ou novas construções
que revistam as caraterísticas de exploração pecuária. A parcela de terreno integra ainda Solo Urbanizado
integrando Zonas de Construção de Colmatação/Continuidade sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta
de Condicionantes C' Sem condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos
disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do
enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se
esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n9 22 que se apensa). Nas atuais condições, a
viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de
planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a
pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014."
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (24) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - SERGIO PAULO LIMA GOMES - MONTARIA:- Pelo Vereador Luís

Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA . "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.º 4, do art.º 5.!!, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
OE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicaç.ão do Dl 165/2014, de 05 de
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novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
est abelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1ent idades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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" Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regulaózação da sua Exploração de Bovinos de carne localizada na freguesia
de S. Lourenço da Montaria. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de
1,60 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 7160 m2 e a construção afeta à
exploração têm uma área de 205 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 73.691 .10€ (Vendas) e 2.406.49€ (Subsídios), 2013 - 1.400,00€ (Vendas) e 16.253,25€ (Subsídios). e o número
de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada
com Titulo de Exploração n2 4584/N/12 (marca AH3J6) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Terótório e possui um efetivo animal de 19 cabeças. 3. Considerando os elementos
apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22
do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ...são considerados os
estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem. à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração
pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou
ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: -, Solo Urbano Solo
Urbanizado integrando Zonas de Construção de Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no
ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento
nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e
descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A
pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em

particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu
enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno integra ainda Solo Rural
Espaços Agrícolas (sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta de Condicionantes

Sem condicionantes

Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando
os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do
concelho de Viana do Castelo no Ol 16512014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n11 26 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do n11 4 do artigo 511 do O.L 16512014.
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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° da Lei nº 75/ 2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
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Franco. (25) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014-JOSE LUIS FERNANDES AFONSO CARVALHIDO- MEADELA:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÕES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.2 s.2, do Dl 16S/2014, de OS de novembro,
no concelho de Viana do Cast elo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
- Com a publicação do Ol 16S/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime
excecional e temporário para a regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses
termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam, até dezembro de 201S, desta possibilidade,
devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim,
e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste regime excecional, pelos
proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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".
Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público
Municipal 1. Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo s2 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime
Extraordinário de Regularização da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à
Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de interesse público municipal para a
regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia da Meadela. 2. O terreno
afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 7,39 ha. A parcela de terreno
em que se localiza a exploração tem uma área de 6160 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
área de 475 m 2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 37.054,26€
(Vendas) e 8.350,00 € (Subsídios), 2013 - 30.460.,22€ (Vendas) e 8.346, 75€ (Subsídios), e o número

de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração
está licenciada com Titulo de Exploração n2 2676/N/12 (marca AHOG6) pelo Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 36 cabeças. 3.
Considerando os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as
condições fixadas no âmbito do artigo 22 do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ...para o regime
de

regularização ...são

considerados

os

estabelecimentos

ou

explorações

que,

tendo

comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se encontrem, à data
da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa não
possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta
de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: IID.ISolo Urbano
Solo Urbanizado integrando Zonas Urbanas de Aplicação de PMOT. Considerando o disposto no
ponto 3 do Art. 10 do regulamento do PUCVC a atividade em causa - exploração pecuária - não tem
enquadramento nos usos estabelecidos em áreas de PUC no qual se considera a inadmissibilidade de
ampliações ou novas construções que revistam as caraterísticas de exploração pecuária. 5.2. Planta
de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as
seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública: lill!Domínio Público Hídrico Leitos
de cursos de água Sujeita a autorização prévia de utilização dos recursos hídricos nos termos da alínea
a), n21 do art. 62 da Lei 58/2005 - a construção afeta a servidão de 10,0 m ao leito estabelecida pelo
ponto 4 do art. 11 da Lei 54/2005) Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos
disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014
(RERAE) classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 23 que se
apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu
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correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidõ es e restrições de
utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos
da alínea a) do nº 4 do artigo Sº do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (26) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - VITOR JOSE MARTINS CRUZ - NEIVA:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se

transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELEQMENTOS ou INSTALAÇÕES'', nos termos da
alínea a), do n.º 4, do art.2 S.º, do OL 16S/ 2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do castelo- PEDIDO
DE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do Ol 16S/2014, de OS de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional

e

temporário para a regularização de

estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 201S, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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.". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do O.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos localizada na freguesia de S.
Romão do Neiva. 2. O terreno afeto à atividade agro- pecuária tem uma área aproximadamente de 14,33 ha. A
parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 52000 m2 e a construção afeta à exploração
têm uma área de 435 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014- 73.691 .10€
(Vendas) e 2.406.49€ (Subsídios), 2013 - 61.251.29€ (Vendas) e 2.242.92€ (Subsídios), e o número de postos
de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n.10880/N/12 (marca AH01G) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 20 cabeças. 3. Considerando os elementos
apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22
do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização... são considerados os
estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. ." 4. A exploração
pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou
ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Rural Espaços

Agrícolas, integrando Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b). ponto
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3 do Art. 15 do regulamento do PDMVC a atividade em causa- exploração pecuáóa - tem enquadramento nos
usos estabelecidos. Implantando-se em áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN), a pretensão deverá ainda
observar o respetivo regime jurídico (DL 199/2015) e os parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaóa
162/2011. A parcela de terreno em que se localiza a exploração insere-se na área da UOPG 53 (Tipo 3 - Áreas
lndustóais e Áreas de Atividades Económicas). A viabilidade da pretensão está dependente da prévia
apresentação de estudo urbanístico nos termos do art. 160 do regulamento do POMVC. A edificação a legalizar
não afeta a parcela de terreno inserida em zona de proteção ao património nem interfere com o espaço canal
estabelecido para a Rede Viária do PDMVC nas cartas de Ordenamento - V4 2.2.1. 5.2. Planta de Condicionantes
A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões
administrativas e restrições de utilidade pública:

Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza

Reserva Agrícola Nacional (RAN) Suíeita a parecer prévio vinculativo para a utilização não agrícola de áreas
integradas na RAN nos termos do ponto 1 do art. 23 do Dl 199/2015 (regime jurídico da RAN) : Infraestruturas
Básicas Rede Elétrica Sujeita a parecer prévio da EDP (Eletricidade Portugal) nos termos do artigo 38.º, ponto
n.º2 do Decreto-lei 182/95 - o terreno do requerente é atravessado por uma linha de média tensão afetando a
implantação da construção a legalizar. -, Infraestruturas Transportes e Comunicações Estradas Nacionais Sujeita
a parecer prévio da IP - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL • A intervenção localiza-se à face da EN 13, na
jurisdição daquela entidade, artigo 2.º da Lei 34/2015 de 27 abril. Conclusão: Face ao exposto, tendo em
consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório
elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no Dl 165/2014
(RERAE) classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE apensa). Nas atuais condições, a
viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de
planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a
pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 59 do D.L. 165/2014."
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (27) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MANUEL FERNANDO RODRIGUES CORREIA SOARES - NEIVA:Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÔES", nos termos da alínea a), do n.º 4, do art.º S. º , do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho

de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação
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do Dl 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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.".
Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1.
Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos localizada na
freguesia de S. Romão do Neiva. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente
de 3,33 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 5940 m2 e a construção afeta

à exploração têm uma área de 330 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 570€ (Vendas) e 4.447,37€ (Subsídios), 2013 - 550€ (Vendas) e 4.276,94€ (Subsídios), e o número de postos de
trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n.5996/N/12 (marca AH19H) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 13 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do RERAE,
designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ... são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Rural Espaços Agrícolas,

integrando Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art.
15 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos. Implantando-se em área de Reserva Agrícola Nacional (RAN), a pretensão deverá ainda observar
o respetivo regime jurídico (DL 199/2015) e os parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaria 16212011.
5.2. Planta de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as

seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública: ::: Áreas de Reserva, Proteção e
Conservação da Natureza Reserva Agrícola Nacional (RAN) A pretensão está sujeita a parecer prévio
vinculativo para a utilização não agrícola de áreas integradas na RAN nos termos do art. 23 do DL 199/2015
(regime jurídico da RAN) - O terreno integra áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN).

Recursos Geológicos

Concessão/ Contrato de Exploração (couto mineiro) Sujeita a parecer prévio da DGEG (Direção Geral de Energia
e Geologia) nos termos do artigo 232 , ponto n2 1 do DL 90/90 de 16 de Março - O terreno integra área de concessão
/contrato de exploração - direitos dos concessionários. · Infraestruturas Básicas Rede Elétrica Sujeita a parecer
prévio da EDP (Eletricidade Portugal) nos termos do artigo 38.2 , ponto n.22 do Decreto-lei 182195 - o terreno do
requerente é atravessado por uma linha de média tensão afetando a implantação da construção a legalizar.
Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando
os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do
concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 29 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do n° 4 do artigo 5 12 do D.L. 16512014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
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Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (28) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - JOSE MANUEL MEIRA SOARES - NEIVA:- Pelo Vereador Luís Nobre
foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se

transcrevem:- "PROPOSTA. "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.2 4, do art.2 s .2, do Dl 16S/2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do Castelo· PEDIDO
OE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do Dl 16S/2014, de OS de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 201S, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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.". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n9 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia
de S. Romão do Neiva. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 1,72
ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 460 m2 e a construção afeta à
exploração têm uma área de 300 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 -

3.543.00€ (Vendas) e 1.971.75€ (Subsídios), 2013 - 000€ (Vendas) e 1.971 .75€ (Subsídios), e o número de

postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada
com Titulo de Exploração n2 359/N/11 (marca AH86G) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 11 cabeças. 3. Considerando os elementos
apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2 2
do RERAE, designadamente a sua alínea a) • ...para o regime de regularização...são considerados os
estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. ." 4. A exploração
pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou
ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5.
Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de
ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: _ Solo Urbano Solo
Urbanizado integrando Zonas de Construção de Transição Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do
regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos
desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização
ambiental, desqualificação estética da envolvente -com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes
parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção
(indice Urbanístico de Referência • ICM 0 ,3) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no
referido regulamento. 5.2. Planta de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração
pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública:

1

Recursos Geológicos

Concessão/ Contrato de Exploração (couto mineiro) Sujeita a parecer prévio da DGEG (Direção Geral de
Energia e Geologia) nos termos do artigo 2311, ponto n2 1 do DL 90/90 de 16 de Março· O terreno integra área de
concessão /contrato de exploração • direitos dos concessionários. Conclusão: Face ao exposto, tendo em
consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório
elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014
(RERAE) classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n11 28 que se apensa).
Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento
nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo
que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 5 11 do D.L 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (29) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - CAROLINA VIEIRA C.MAGALHAES - NEIVA:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos t er mos da
alínea a), do n.º 4, d o art.º 5.º, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Cast elo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do DL 165/ 2014, de 05 de

novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara M unicipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia M unicipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de regularização da sua Exploração de
Bovinos de Leite localizada na freguesia de S. Romão do Neiva. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária
tem uma área aproximadamente de 5,97 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área
de 1000 m2 e a construção afeta à exploração têm uma área de 31 O m~. A faturação do Requerente compreendeu
nos últimos dois anos: 2014 - 43.538,79€ (Vendas) e 7.710.51€ (Subsídios), 2013 - 37.238,40€ (Vendas) e
8.108.95 € (Subsídios), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas
pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de Exploração n2 4438/N/12 (marca AH03G) pelo Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 35 cabeças. 3.
Considerando os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições
fixadas no âmbito do artigo 211 do RERAE, designadamente a sua alínea a)" ... para o regime de regularização...são
considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um
período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4.
A exploração pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o
requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções
existentes no seu terreno. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte
enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de
espaços:

Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Transição Considerando o

disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem
enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade- ruído, salubridade,
cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante.
A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços,
em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - ICM 0,3) ou demonstrar o seu
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enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 52. Planta de Condicionantes A implantação da
construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de
utilidade pública: ":' Recursos Geológicos Concessão/ Contrato de Exploração (couto mineiro) - Sujeita a
parecer prévio da DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia) nos termos do artigo 2~. ponto n 21 do DL 90/90
de 16 de Março - O terreno integra área de concessão consideração os elementos disponíveis para a análise

e

considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no OL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 30 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão
apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas
servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento
nos termos da alínea a) do n 2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís

Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (30) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - OUVIA ALVES BRANCO FARINHOTO - PERRE:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELEOMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do OL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
OE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia
de Perre. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 4,85 ha. A parcela de
terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 12000 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
área de 290 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014-19.975,07€ (Vendas) e
5.388.90€ (Subsídios). 2013- 24.885,74€ (Vendas) e 5.733,67€ (Subsídios). e o número de postos de trabalho
que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de
Exploração n2 11845/N/11 (marca AH3U7) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 31 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do DL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " ...para o regime de regularização...são considerados os estabelecimentos ou
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explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... • 4. A exploração pecuária em causa

foi licenciada ao abrigo do processo 467/90 LEDI e possui a licença de construção n2 1784190 para a qual foi
titulada a área de 255 m2 e o uso de estábulo e silo. A pretensão agora apresentada carateriza-se por uma
alteração do alvará emitido - ampliação da área de construção e alteração da implantação. 5. Analisado o PDM
de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação
em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: _ Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas
de Construção de Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento
do POMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que
seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental,
desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes
parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção
(Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no
referido regulamento. 5.2. Planta de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração
pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública:

Infraestruturas Básicas

Rede Elétrica Sujeita a parecer prévio da EDP (Eletricidade Portugal) nos termos do artigo 38.2 , ponto n.22 do
Decreto-lei 182/95 - o terreno do requerente é atravessado por uma linha de alta e muito alta tensão afetando a
implantação da construção a legalizar. Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos
disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do
enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se
esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 32 que se apensa). Nas atuais
condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos
instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que,
nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do O.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tornada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (31) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MARIA MADALENA GONCALVES BORLIDO LIMA - PERRE:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

" PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÔES", nos termos da alínea a), do n.º 4, do art.º 5.º , d o DL 165/2014, de 0 5 de novembr o, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação
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do Ol 165/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietárioslresponsáveis das entidades exploradoras, proponho à
Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que
a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre".
Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1.
Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do O.L. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne
localizada na freguesia de Perre. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente
de 4,91 ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 4200 m2 e a construção afeta

à exploração têm uma área de 530 m 2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 2.350,00€ (Vendas), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas
pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de Exploração n2 11844/N/11 (marca AH4U6) pelo Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 23 cabeças. 3.
Considerando os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições
fixadas no âmbito do artigo 22 do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ...são
considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um
período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4.
A exploração pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o
requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções
existentes no seu terreno. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte
enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de Solo
Urbanizado integrando Zonas de Construção de Transição Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do
regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos
desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização
ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes
parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção
(indice Urbanístico de Referência - ICM 0,3) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no

referido regulamento. - Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva Agrícol a Nacional (RAN)
Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art. 15 do regulamento do POMVC o uso em causa - exploração
pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos. Implantando-se em áreas de Reserva Agrícola Nacional
(RAN), a pretensão deverá ainda observar o respetivo regime jurídico (OL 199120 15) e os parâmetros de
edificabilidade estabelecidos pela Portaria 16212011. 5.2. Planta de Condicionantes A implantação da construção
em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade
pública: - Domínio Público Hídrico Leitos de cursos de água Sujeita a autorização prévia de utilização dos
recursos hídricos nos termos da alínea a),

n~1,

do art. 62 da lei 58/2005 - a construção afeta a servidão de 10,0

m ao leito estabelecida pelo ponto 4 do art. 11 da lei 54/2005). Reserva Agrícola Nacional (RAN) Sujeita a
parecer prévio vinculativo para a utilização não agrícola de áreas integradas na RAN nos termos do ponto 1 do
art. 23 do Ol 199/2015 (regime jurídico da RAN) Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os
elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no Dl 165/2014 (RERAE)
classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 33 que se apensa). Nas atuais
condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos
instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que,
nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do O.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (32) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPALACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MARIA ILDA VEIGA DA FONTE - OUTEIRO:· Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA. "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da
alínea a), do n.2 4, do art.2 s.2, do DL 165/2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do OL 165/2014, de OS de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional

e

temporário para a regularização de

estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Outeiro. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 1,99 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 8150 m 2 e a construção afeta à exploração têm uma

área de 345 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 30.029,23€ (Vendas) e
6.2n.71€ (Subsídios), 2013-19.898,13€ (Vendas) e 5.085.31 €(Subsídios), e o número de postos de trabalho
que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Trtulo de
Exploração n11 11843/N/11 (marca AH6S6) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 23 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 211 do RERAE,
designadamente a sua alínea a) • ...para o regime de regularização...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ..." 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: 1J Solo Urbano Solo Urbanizado
integrando Zonas de Construção de Colmataçãot Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art.
62 do regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas,
descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve
obseivar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os
índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas
exceções previstas no referido regulamento. A parcela de terreno integra ainda Solo Rural em Espaços Agrícolas,
integrando Áreas de Reseiva Agrícola Nacional (RAN) sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta de
Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes
seividões administrativas e restrições de utilidade pública:

Domínio Público Hídrico Leitos de cursos de água

Sujeita a autorização prévia de utilização dos recursos hídricos nos termos da alínea a), n111 do art. 62 da Lei
58/2005 - a construção afeta a seividão de 10,0 m ao leito estabelecida pelo ponto 4 do art. 11 da Lei 54/2005)
Infraestruturas Básicas Rede Elétrica Sujeita a parecer prévio da EDP (Eletricidade Portugal) nos termos do
artigo 38.11, ponto n.112 do Decreto-lei 182/95 • o terreno do requerente é atravessado por uma linha de média
tensão afetando a implantação da construção a legalizar. Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração
os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE)
classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 31 que se apensa). Nas atuais
condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos
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h

instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que,
nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 16512014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (33) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MARIA DO CARMO GONÇALVES CORREIA DA SILVA - SANTA
MARTA DE PORTUZELO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do
qual consta os documentos que seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA -

"REGULARIZAÇÃO DE ESTABELEOMENTOS OU INSTALAÇÕES', nos t ermos da alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2,

do Ol 165/ 2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAl - Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de novembro, o legislador
pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de estabelecimentos ou instalações
industriais. Nesses termos, as empresas l ent idades exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta
possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público M unicipal por parte do Município.
Assim, e uma vez manifest ada a vontade de regularização, no âmbito deste regime excecional, pelos
proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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". Pedido de Certidão de
Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos da alínea a)
do n2 4 do artigo si:i do O.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade Económica
- RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de interesse
público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia de Sta.
Marta de Portuzelo. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 15.25 ha.
A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 24260 m2 e a construção afeta à exploração
têm uma área de 950 m2 . A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 100.524,73€
(Vendas) e 18.109, 10€ (subsídios), 2013- 97.952,20€ (Vendas) e 23.174, 14€ (subsídios), e o número de postos
de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n.6433/N/12 (marca AH59C) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 95 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2º do Dl 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " .. .para o regime de regularização...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
foi licenciada ao abrigo do processo 822190 ONERED-N e possui a licença de construção nº 20/91 para a qual foi
titulada a área de 368 m2 e o uso de estábulo. A pretensão agora apresentada carateriza-se por uma alteração
do alvará emitido - ampliação da área de construção. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão
apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas
seguintes classes de espaços:

Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de
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Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC o uso em
causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua
compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética
da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deverá ainda observar os restantes parâmetros urbanísticos
estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de
Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. A
parcela de terreno que constitui a exploração pecuária integra ainda Solo de Urbanização programada integrando
Zonas de Construção Tipo li (Índice Construção Máximo - ICM 0,4). 52. Planta de Condicionantes _ Sem
condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n° 34 Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão
apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas
servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento
nos termos da alínea a) do n° 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de

Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (34) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MANUEL CASEMIRO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA - STA
MARTA DE PORTUZELO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do
qual consta os documentos que seguidamente se transcrevem:·

"PROPOSTA -

"REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OU INSTALAÇÔES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.2 S.2,
do DL 16S/2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do OL 16S/2014, de OS de novembro, o legislador
pretendeu criar um regime excecional

e temporário para a regularização de estabelecimentos ou instalações

industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam, até dezembro de 201S, desta
possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público Municipal por parte do Município.
Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste regime excecional, pelos
proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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". Pedido de Certidão de
Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos da alínea a)
do nº 4 do artigo 5º do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade Económica
- RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de interesse
público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia de Sta.
Marta de Portuzelo. 2. O terreno afeto à atividade agro- pecuária tem uma área aproximadamente de 7,59 ha. A
parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 8830 m2 e a construção afeta à exploração
têm uma área de 360 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 12.325,00€
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(Vendas) e 4.157, 15€ (subsídios), 2013 - 9.925,00€ (Vendas) e 4.157, 15€ (subsídios), e o número de postos de
trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n2 582/N/12 (marca AH01 C) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 27 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do RERAE,
designadamente a sua alínea a) • ... para o regime de regularização...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um perlodo mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... 4. A exploração pecuária em causa
9

não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços:

1;

Solo Urbano Solo Urbanizado

integrando Zonas de Construção de Cotmatação/ Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art.
62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas,
descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve
observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os
índices de construção (Índice Urbanístico de Referência • IUR 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas
exceções previstas no referido regulamento.

1

Solo Rural Espaços Agricolas, integrando Áreas de Reserva

Agricola Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art. 15 do regulamento do PDMVC o
uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos. Implantando-se em áreas de
Reserva Agrícola Nacional (RAN), a pretensão deverá ainda observar o respetivo regime jurídico (DL 199/2015)
e os parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaria 162/2011. 5.2. Planta de Condicionantes A
implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas
e restrições de utilidade pública: , Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza Reserva Agrícola
Nacional (RAN) Sujeita a parecer prévio vinculativo para a utilização não agrícola de áreas integradas na RAN
nos termos do ponto 1 do art. 23 do DL 199/2015 (regime jurídico da RAN) Conclusão: Face ao exposto, tendo
em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no
relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL
165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha
n2 35 que se apensa). Nas atuais condições, de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade

pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do

artigo 5 9 do O.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/ 2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (35) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA - STA MARTA DE
PORTUZELO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os
documentos que seguidamente se transcrevem:-

PROPOSTA -

"REGULARIZAÇÃO DE
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'l)
ESTABELEOMENTOS OU INSTALAÇÔES', nos termos da alínea a), do 0.2 4, do art.2 5.2, do Dl 165/ 2014, de 05
de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL - Com a publicação do Dl 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um regime
excecional e temporário para a regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as
empresas 1entidades exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o
efeito, ver reconhecido o Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a
vontade de regularização, no âmbito deste regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades
exploradoras, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação

e consequente autorização para remissão à

Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de
Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos da alínea a) do n 2 4 do artigo 52 do O.l.
165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem
solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de interesse público municipal para a
regularização da sua Exploração de Bovinos localizada na freguesia de Sta. Marta de Portuzelo. 2. O terreno afeto

à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 8,94 ha. A parcela de terreno em que se localiza
a exploração tem uma área de 4600 m2 e a construção afeta à exploração têm uma área de 210 m2. A faturação
do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014- 5.817,00€ (Vendas) e 3.965,00€ (subsídios). 20132.135,50€ (Vendas) e 4.070,49€ (subsfdios), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente
constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de Exploração n2 2472/N/12 (marca AH318)
pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de
11 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com
as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de
regularização...são considerados os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente
desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente
diploma em atividade ... " 4. O processo 74/02 ONERED_N existente para o terreno em análise refere-se ao
licenciamento de um anexo para o qual foi emitido o alvará de construção n2 997/02 e titulada a área de 175 m2
com o uso de Armazém de alfaias agrícolas. A pretensão agora apresentada carateriza-se por uma alteração do
alvará emitido - ampliação da área de construção e alteração do uso da edificação. 5. Analisado o PDM de Viana
do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise
implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Urbano Solo de Urbanização programada integrando

Zonas de Construção Tipo li Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC o uso
em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a
sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e

de~rgas,

descaracterização ambiental, desqualificação

estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos
estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de
Referência - ICM 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2.
Planta de Condicionantes = Sem condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os
elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE)
classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 37 que se apensa).
Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento
nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo
que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
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favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (36) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ROGÉRIO RIBEIRO COSTA - SANTA MARTA PORTUZELO:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÔES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.2 s.2, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação
do Dl 165/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresastentidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Int eresse Público Municipal por parte do Município. Assim,

e uma vez manifestada a vontade de regularização,

no âmbito deste regime excecional, pelos proprietáriosf responsáveis das entidades exploradoras, proponho à
Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que
a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre".

Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público
Municipal 1. Nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 5º do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime
Extraordinário de Regularização da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à
Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de interesse público municipal para a
regularização da sua Exploração de Bovinos de leite localizada na freguesia de Sta. Marta de
Portuzelo. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 10,42 ha.
A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 5200 m2 e a construção afeta

à exploração têm uma área de 855 m2 . A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois
anos: 2014 - 76.195,38€ (Vendas) e 12.027,03€ (subsídios), 2013 - 66.543,34€ (Vendas) e
12.606,99€ (subsídios), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído

por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de Exploração nº544/N/13 (marca AH678)
pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo
animal de 31 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo pelo requerente a
exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2º do DL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização...são considerados os
estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um
período mínimo de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em
atividade ..." 4. A exploração pecuária em causa foi licenciada ao abrigo do processo 278/90
ONEREO_N e possui a licença de construção n2 874/90 para a qual foi titulada a área de 461 m2 e o
uso de instalação agropecuária. A pretensão agora apresentada carateriza-se por uma alteração do
alvará emitido - ampliação da área de construção. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a
pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise
implanta-se nas seguintes classes de espaços:

o Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas

de Construção de Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do
regulamento do POMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e
descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso
dominante. A pretensão deve observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para
aquela classe de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência ·
IUR 0,5) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2.
Planta de Condicionantes o Sem condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em
consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos
no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do
Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE
CONDICIONADA (ver ficha nº 36 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão
apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão
tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (37) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MANUEL MARTINS VENTURA - TORRE VCT:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:-

li

PROPOSTA . "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÔES", nos termos da

alínea a), do n.2 4, do art.º 5.º, do OL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de

novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia
de S. Salvador da Torre. 2. O terreno afeto à atividade agro- pecuária tem uma área aproximadamente de 4,05
ha. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 5000 m2 e a construção afeta à
exploração têm uma área de 390 m2. A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 32.519,08€ (Vendas) e 7.965,79€ (subsídios), 2013- 29.127,22€ (Vendas) e 7.526,73€ (subsídios), e o número
de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada
com Titulo de Exploração n2 7173/N/12 (marca AH20J) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Terrítório e possui um efetivo animal de 30 cabeças. 3. Considerando os elementos
apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2º
do DL 165/2014 (RERAE), designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ... são considerados
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
não tem processo de licenciamento próprio. Ao abrigo do processo 377/01 ONERED-N - licenciamento da
habitação existente no terreno do requerente - foram apresentados elementos que validam o uso de exploração
pecuária embora não quantifiquem e identifiquem as construções em causa. A construção edificada apresenta
alterações significativas ao projeto anteriormente licenciado pelo que terá de ser analisado no âmbito dos
instrumentos de planeamento agora em vigor. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o
seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se nas seguintes classes
de espaços: -, Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de Construção de Colmatação/ Continuidade
Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do PDMVC a atividade em causa - exploração
pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade -
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ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente com o uso dominante. A pretensão deverá ainda observar os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos
para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR
0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no referido regulamento. 5.2. Planta de
Condicionantes _ Sem condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos
disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do
enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no Dt 165/2014 (AERAE) classifica-se
esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 39 que se apensa). Nas atuais
condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos
instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições dé utilidade pública que a afetam pelo que,
nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís

Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (38) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ANTÓNIO MORAIS DE SOUSA - VILA FRIA:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:-

li

PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou INSTALAÇÔES", nos termos da

alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
OE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do Dl 165/2014, de 05 de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários fresponsáveis das entidades exploradoras, 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". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n 2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
de Vila Fria. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 17 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem a referida área de 17 ha - trata-se de uma quinta de grandes
dimensões • e a construção afeta à exploração têm uma área de 1100 m2 • A faturação do Requerente
compreendeu nos últimos dois anos: 2014-159.182,24€ (Vendas) 2013 - 121.798,65€ (Vendas), e o número de
postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada
com Titulo de Exploração n.8513/N/11 (marca AHOOS) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 127 cabeças. 3. Considerando os elementos
apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 29
do RERAE, designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ... são considerados os
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estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. .9 4. A exploração
pecuária em causa foi licenciada ao abrigo do processo 165/94 ONERED-S e possui a licença de construção n2
184196 para a qual foi titulada a área de 998,8 m2 e o uso de vacaria. A pretensão agora apresentada caraterizase por uma alteração do alvará emitido - ampliação da área de construção. 5. Analisado o PDM de Viana do
Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise
implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva

Agrícola Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art. 15 do regulamento do PDMVC o
uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos. Implantando-se em área de
Reserva Agrícola Nacional (RAN), a pretensão deve ainda observar o respetivo regime jurfdico (DL 199/2015) e
os parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaria 162/2011 . 5.2. Planta de Condicionantes A
implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas
e restrições de utilidade pública:

e Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza Reserva Agrícola

Nacional (RAN) Sujeita a parecer prévio vinculativo para a utilização não agrfcola de áreas integradas na RAN
nos termos do ponto 1 do art. 23 do DL 19912015 (regime jurídico da RAN) Entidade Regional da Reserva Agrfcola
Nacional (ERRAN) . Recursos Geológicos Concessão/ Contrato de Exploração (couto mineiro) Sujeita a
parecer prévio da DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia) nos termos do artigo 232 , ponto n2 1 do OL 90/90
de 16 de Março - O terreno integra área de concessão /contrato de exploração - direitos dos concessionários.
Infraestruturas Básicas Rede Elétrica Sujeita a parecer prévio da EDP (Eletricidade Portugal) nos termos do
artigo 38.2 , ponto n.22 do Decreto-lei 182/95 - o terreno do requerente é atravessado por uma linha de média
tensão afetando a implantação da construção a legalizar. Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração
os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE)
classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 40 que se apensa).
Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento
nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo
que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/ 2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (39) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - VÍTOR RAMIRO SILVA PIRES - CARREÇO:- Pelo Vereador Luís Nobre
foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:-

li

PROPOSTA- "REGULARIZAÇAO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos da

alínea a), do n.2 4, do art.!! 5.2, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de
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novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação

e consequente autoriiação para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa

declarar o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 5 2 do D.l. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de leite localizada na freguesia
de Carreço. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 7,16 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 2561 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
área de 365,5 m2. A atividade tem um investimento associado de 75.000€ e o número de postos de trabalho que
a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de Exploração

n.1897/N/12 (marca AHL07) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
e possui um efetivo animat de 35 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo pelo
requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do DL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " ...para o regime de regularização...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. ." 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificadós nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. A exploração
pecuária em causa insere-se no conjunto das freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja área a Câmara
Municipal deliberou a elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PlER). 6. Analisado o PDM de
Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 6.1 Planta de ordenamento A edificação em
análise implanta-se nas seguintes classes de espaços:

Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas de

Construção de Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do regulamento do
POMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos desde que seja
demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização ambiental,
desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes

parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção
(Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no
referido regulamento.

Solo Rural Espaços Florestais, designadamente Zonas Florestais de Proteção

integrando Áreas de Elevado Valor Paisagístico. Considerando o disposto nos pontos 2 e 3 do Art. 18 do
regulamento do PUCVC o uso em causa - exploração pecuária - não tem enquadramento nos usos
estabelecidos para as edificações em áreas de Espaço Florestal. A parcela de terreno integra ainda Solo de
Urbanização Programada em Zonas de Atividades Económicas, inserida na UOPG 3, sem contudo afetar a área
edificada. 5.2. Planta de Condicionantes - Sem condicionantes. Conclusão: Face ao exposto, tendo em
consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório
elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014
(RERAE) classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 41 que se apensa).
Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento
nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo
que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014.
Considerando a sua localização no conjunto das freguesias em que se insere o Plano de Intervenção em Espaço
Rural (PIER de Afife, Carreço e Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização no âmbito do referido
Plano.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (40) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - BENJAMIM AFONSO DA ROCHA PEDROSA - NOGUEIRA:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA • "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÕES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.2 s.2, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho
de Viana do Castelo • PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • Com a publicação
do OL 165/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional

e temporário para a

regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim,

e uma vez manifestada a vontade de regularização,

no âmbito deste regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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".

Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público
Municipal 1. Nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 5º do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime
Extraordinário de Regularização da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à
Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de interesse público municipal para a
regularização da sua Exploração de Suínos localizada na freguesia de Nogueira. 2. Analisados os

antecedentes da pretensão e tendo por base os elementos apresentados ao processo levantaram-se
algumas questões sobre a correta instrução do processo, a saber: a) Caraterização da exploração A
exploração de suínos a regularizar constitui uma parte do título de exploração detido pelo requerente
que inclui ainda outras espécies pecuárias designadamente bovinos, aves e ovinos/caprinos. O
conjunto da exploração e a área edificada que lhe dá suporte não estão caraterizados no processo. b)
Delimitação da parcela A pretensão tem como antecedentes os processos ONERED_N 692105
(Operação de destaque) e INFPRE 6/15 (Construção de edifício para atividade industrial tipo 3). Pela
análise destes processos bem como do atual pedido de certidão, verifica-se que a parcela indicada
como a área destinada à exploração pecuária a regularizar apresenta uma delimitação que não
corresponde à apresentada àqueles processos, em particular à parcela sobrante resultante da
operação de destaque. c) Identificação das construções Independentemente do seu enquadramento
no RJUE e do caráter precário e amovível que representam as construções objeto do pedido de
regularização, a pretensão não identifica a sua localização no terreno. Tão pouco são identificadas as
restantes construções existentes na referida parceta nem esclarecido o seu uso. Sobre o assunto foi
feito um contato verbal com o requerente e o técnico que tratou da apresentação do pedido em análise
(30. 11. 2015), solicitando alguns esclarecimentos sobre as dúvidas colocadas considerados
imprescindíveis para a análise da pretensão não tendo sido até ao momento apresentada novos
elementos ao processo dando satisfação ao solicitado. 3. Independentemente da área edificada a
regularizar, o terreno em análise enquadra-se nas seguintes classes de espaço: o Solo Urbano Solo
Urbanizado integrando Zonas de Construção de Transição o Solo Rural Espaços Agrícolas (sem
classificação - não integram Áreas de Reserva Agrícola Nacional) Espaços Florestais,
integrando Zonas Florestais de Proteção Conclusão: Face ao exposto considera-se que os
elementos apresentados não são suficientes para proceder à análise técnica do pedido. Contudo
estando em causa um pedido de regularização apresentado no âmbito do DL 165/2014 (RERAE), à
consideração superior a emissão da certidão de reconhecido interesse municipal com base nos
elementos apresentados.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (41) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - ANTÓNIO CARVALHO PAREDES - MEADELA:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos da
alínea a), do n.º 4, do art.2 5.º, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do Dl 165/2014, de 05 de

1

r

novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e t emporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequent e autorização para remissão à Assembleia M unicipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 0511 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Leite localizada na freguesia
da Meadela. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 6,83 ha. A parcela
de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 1720 m2 e a construção afeta à exploração têm uma
área de 385 m2• A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014- 29.585,11€ (Vendas) e
8.365,92 €(Subsídios), 2013 - 29.462,36€ (Vendas) e 8.779,28€ (Subsídios), e o número de postos de trabalho
que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo de
Exploração n2 3342/N/12 (marca AH2G4) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 35 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2º do RERAE,
designadamente a sua alínea a) " ...para o regime de regularização... são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. O processo
288/06 ONERED_S diz respeito a um pedido de licenciamento da atividade tendo o mesmo merecido um parecer
desfavorável (sem emissão de qualquer alvará de construção). 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo, a
pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implanta-se
nas seguintes classes de espaços: · Solo Urbano Solo Urbanizado integrando Zonas Urbanas de Aplicação
de PMOT. Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 10 do regulamento do PUCVC a atividade em causa exploração pecuária - não tem enquadramento nos usos estabelecidos em áreas de PUC no qual se considera
a inadmissibilidade de ampliações ou novas construções que revistam as caraterísticas de exploração pecuária.
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A parcela de terreno em que se localiza a exploração insere-se na área da UOPG 15 (ripo 1 - Espaço canal). A
viabilidade da pretensão não está dependente da prévia apresentação de estudo ulbanístico

158 do regulamento do PDMVC. 5.2. Planta de Condicionantes

~ Sem

nos termos do art.

condicionantes Conclusão: Face ao

exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis p ara a análise e considerando os parâmetros
estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do
Castelo no DL 165/2014 (AEAAE) classifica-se esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha
n!! 24 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu
correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade
pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do
artigo 5!! do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques

Franco. (42) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - MARINHA LOPES MIGUEL BERNARDINO - CHAFE:- Pelo Vereador
Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente
se transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos
da alínea a), do n.2 4, do artJ! 5.2, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do Dl 165/2014, de 05
de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas lentidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n9 4 do artigo 59 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos localizada na freguesia de Chafé.
2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 10,50 ha. A parcela de terreno
em que se localiza a exploração tem uma área de 3695 m2 e a construção afeta à exploração têm uma área de
265 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 20.540.00€ (Vendas) e 5.085.31€
(Subsídios) , 2013 - 19.998.15€ (Vendas) e 6.140.20€ (Subsídios), e o número de postos de trabalho que a
suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração não está licenciada com Titulo de
Exploração n9 8512/N/11 (marca AHU02) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território e possui um efetivo animal de 35 cabeças. 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 29 do DL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " ... para o regime de regularização ...são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
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encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade .. .• 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaços: : Solo Urbano Solo Urbanizado
integrando Zonas de Construção de Colmataçãol Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art.
62 do regulamento do POMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas,
descaracterização ambiental, desqualificação estética da envolvente - com o uso dominante. A pretensão deve
observar os restantes parâmetros ulbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os
índices de construção (Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,4) ou demonstrar o seu enquadramento nas
exceções previstas no referido regulamento.

Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva

Agrícola Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art. 15 do regulamento do POMVC o
uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos. Implantando-se em áreas de
Reserva Agrícola Nacional (RAN). a pretensão deverá ainda observar o respetivo regime jurídico (OL 199/2015)
e os parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaria 16212011 . 5.2. Planta de Condicionantes A
implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas
e restrições de utilidade pública:

Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza Reserva Agrícola

Nacional (RAN) Sujeita a parecer prévio vinculativo para a utilização não agrícola de áreas integradas na RAN
nos termos do ponto 1 do art. 23 do DL 199/2015 {regime jurídico da RAN) L Infraestruturas Básicas Rede Elétrica
Sujeita a parecer prévio da EDP {Eletricidade Portugal) nos termos do artigo 38.2 , ponto n.02 do Decreto-lei 182195
- o terreno do requerente é atravessado por uma linha de média tensão afetando a implantação da construção a
legalizar. Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e
considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA {ver ficha n11 17 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 5º do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Cântara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (43)

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - PAULO JORGE VITAL - SUBPORTELA:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
h·anscrevem:- "PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos da
alínea a), do n.º 4, do art.º 5.º, do DL 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PED1DO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de
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novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instal ações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBUCO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia
de Subportela. 2. O terreno afeto à atividade agro - pecuária tem uma área aproximadamente de 8,26 ha. A
parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 7895 m2 e a construção afeta à exploração
têm uma área de 355 m2 • A faturação do Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 73.719.87€
(Vendas) e 3.433.08€ (Subsfdios), 2013- 94.968.89€ (Vendas) e 3.217.74€ (Subsídios), e o número de postos
de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A exploração está licenciada com Titulo
de Exploração n2 3370/N/13 (marca AH99M) pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 18 cabeças. Trata-se de um núcleo de produção de
bovinos (NP). associado no mesmo título de exploração a outros dois núcleos de produção de bovinos e suínos
(AH02N e AHF03 respetivamente). 3. Considerando os elementos apresentados ao processo pelo requerente a
exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do DL 165/2014 (RERAE). designadamente
a sua alínea a) " ... para o regime de regularização... são considerados os estabelecimentos ou explorações que,
tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se encontrem, à data da
entrada em vigor do presente diploma em atividade ... • 4. A exploração pecuária em causa não possui quaisquer
antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo quaisquer elementos que
esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o PDM de Viana do Castelo,
a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise implantase nas seguintes classes de espaço: ' Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva Agrícola
Nacional (RAN) em Áreas de Elevado Valor Paisagístico Considerando o disposto na alínea a), ponto 2 do Art.
15 do regulamento do PDMVC o uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos
estabelecidos estando condicionado à elaboração de um instrumento de gestão do território de maior

ponnenor que contemple a construção de estruturas de apoio à atividade agrícola (cuja execução não se encontra
programada). Implantando-se em áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN), a pretensão deverá ainda observar
o respetivo regime jurídico (DL 199/2015) e os parâmetros de edificabilidade estabelecidos peta Portaria 16212011.
5.2. Planta de Condicionantes A implantação da construção em que se integra a exploração pecuária afeta as
seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública:

=Áreas

de Reserva, Proteção e

Conservação da Natureza Reserva Agrícola Nacional (RAN) Sujeita a parecer prévio vinculativo para a
utilização não agrícola de áreas integradas na RAN nos tennos do ponto 1 do art. 23 do OL 199/2015 (regime
jurídico da RAN) Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise
e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade
pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de
CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n11 44 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da
pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em
vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem
enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 5º do D.L. 165/2014.
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A Câmara Municipal deliberou aprovai· 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 o reconhecimento de

Quinta-Feira, 10 de Dezembro de 2015

'W-J

-57 -

interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (44) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - HERANÇA DE ANTONIO LOPES DE BARROS - LANHESES:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentado o processo do qual consta os documentos que
seguidamente se transcrevem:-

"PROPOSTA - "REGULARIZAÇÃO OE ESTABELECIMENTOS

ou

INSTALAÇÔES", nos termos da alínea a), do n.2 4, do art.º 5.2, do Dl 165/2014, de05 de novembro, no concelho
de Viana do Castelo - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação
do Dl 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a
regularização de estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades
exploradoras beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o
Interesse Público Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização,
no âmbito deste regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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".
Pedido de Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1.
Nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização
da Atividade Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o
reconhecimento de interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Aves localizada na
freguesia de Lanheses. 2. Sem terrenos afetos à atividade agro - pecuária - a atividade é realizada em local que
não necessita de terrenos para laborar. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de
1220 m2 e a construção afeta à exploração têm uma área de 2050 m2 (implantação com 760 m2 ). A faturação do
Requerente compreendeu nos últimos dois anos: 2014 - 5.669.19€ (Vendas)
4.844.01€ (Vendas) e 000000€ (Subsídios).

e

000000 € (Subs[dios), 2013 -

e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente

constituído por uma pessoa. A exploração está licenciada com Titulo de Exploração n2 3420/N/13 (marca AH5M4)

pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de
192 cabeças normais (CN) - entre 6400 e 13700 animais. 3. Considerando os elementos apresentados ao
processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 22 do DL 165/2014
(RERAE). designadamente a sua alínea a) " ...para o regime de regularização...são considerados os
estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração
pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou
ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. O
processo 637/07 ONERED_N diz respeito a um pedido de licenciamento da atividade tendo o mesmo merecido
um parecer desfavorável (sem emissão de qualquer alvará de construção). 5. Analisado o PDM de Viana do
Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A edificação em análise
implanta-se nas seguintes classes de espaço: . Solo Rural Espaços Agrícolas, integrando Áreas de Reserva
Agrícola Nacional (RAN) Considerando o disposto na alínea b), ponto 3 do Art. 15 do regulamento do PDMVC o
uso em causa - exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos. Implantando-se em áreas de
Reserva Agrícola Nacional (RAN). a pretensão deverá ainda observar o respetivo regime jurídico (DL 199/2015)
e os parâmetros de edificabilidade estabelecidos pela Portaria 162/2011. Espaços Naturais, integrando
Galerias Ripicolas Nesta classe de espaços aplica-se o regime da categoria de solo ao qual as galerias ripícolas
se sobrepõem (ponto 1 do art. 44 do regulamento do PDMVC). 5.2. Planta de Condicionantes A implantação da
construção em que se integra a exploração pecuária afeta as seguintes servidões administrativas e restrições de
utilidade pública:

Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Sujeita a parecer prévio vinculativo para a utilização não agrícola de áreas integradas na RAN nos termos do
ponto 1 do art. 23 do DL 199/2015 (regime jurídico da RAN) Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração
os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no
âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE)
classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE CONDICIONADA (ver ficha n2 46 que se apensa).
Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento
nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo
que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (45) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - PAULO JORGE VITAL - VILA FRANCA:- Pelo Vereador Luís Nobre
foi apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES", nos termos da
alínea a), do n.2 4, do art.2 5.2, do Dl 165/2014, de 05 de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
OE RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBUCO MUNICIPAL - Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de

novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações indust riais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do M unicípio. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, proponho à Câmara Municipal
a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 59 do D.l. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Bovinos de Carne localizada na freguesia
de V. Franca. 2. Sem terrenos afetos à atividade agro - pecuária - a atividade é realizada em local que não
necessita de terrenos para laborar. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 2029
m2 e a construção afeta à exploração têm uma área de 210 m2 . A faturação do Requerente compreendeu nos
últimos dois anos: 2014 - 73.719.87€ (Vendas) e 3.433.08€ (Subsídios), 2013 - 94.968.89€ (Vendas) e 3.217.74€
(Subsídios), e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A
exploração está licenciada com Titulo de Exploração n2 3370/N/13 (marca AH02N) pelo Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 17 cabeças. Trata-se de um
núcleo de produção de bovinos (NP), associado no mesmo título de exploração a outros dois núcleos de produção
de bovinos e suínos (AH99M e AHF03 respetivamente). 3. Considerando os elementos apresentados ao processo
pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 2º do DL 165/2014 (RERAE),
designadamente a sua alínea a) " .. .para o regime de regularização... são considerados os estabelecimentos ou
explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo de dois anos se
encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ... " 4. A exploração pecuária em causa
não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou ao processo
quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno. 5. Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 5.1 Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaço: - : Solo Urbano Solo Urbanizado integrando
Zonas de Construção de Colmatação/ Continuidade Considerando o disposto no ponto 3 do Art. 62 do
regulamento do PDMVC o uso em causa -exploração pecuária - tem enquadramento nos usos estabelecidos
desde que seja demonstrada a sua compatibilidade - ruído, salubridade, cargas e descargas, descaracterização
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ambiental, desqualificação estética da envolvente -com o uso dominante. A pretensão deve observar os restantes
parâmetros urbanísticos estabelecidos para aquela classe de espaços, em particular os índices de construção
(Índice Urbanístico de Referência - IUR 0,3) ou demonstrar o seu enquadramento nas exceções previstas no
referido regulamento. A parcela de terreno integra ainda Solo Urbanizado em Zonas de Construção de transição,
sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta de Condicionantes

Sem condicionantes. Conclusão: Face ao

exposto, tendo em consideração os elementos disponíveis para a análise e considerando os parâmetros
estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do
Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se esta exploração na situação de CONFORMIDADE
CONDICIONADA (ver ficha n2 43 que se apensa). Nas atuais condições, a viabilidade da pretensão apresentada
está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de planeamento em vigor e nas servidões e
restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a pretensão tem enquadramento nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do O.L. 16512014.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos

favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Oáudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (46) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-

ACTIVIDADE PECUÁRIA NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - DL Nº
165/2014 - PAULO JORGE VITAL - AREOSA:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA- "REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ou INSTALAÇÕES'', nos termos da
alínea a), do n.º 4, do art.º S.º, do DL 16S/2014, de OS de novembro, no concelho de Viana do Castelo - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Com a publicação do DL 16S/2014, de OS de
novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e temporário para a regularização de
estabelecimentos ou instalações industriais. Nesses termos, as empresas 1entidades exploradoras beneficiam,
até dezembro de 201S, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver reconhecido o Interesse Público
Municipal por parte do Município. Assim, e uma vez manifestada a vontade de regularização, no âmbito deste
regime excecional, pelos proprietários 1responsáveis das entidades exploradoras, 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". Pedido de
Certidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 1. Nos termos
da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D.L. 165/2014 de 05/1 (Regime Extraordinário de Regularização da Atividade
Económica - RERAE), o requerente vem solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo o reconhecimento de
interesse público municipal para a regularização da sua Exploração de Suinicultura localizada na freguesia da
Areosa. 2. Sem terrenos afetos à atividade agro - pecuária - a atividade é realizada em local que não necessita
de terrenos para laborar. A parcela de terreno em que se localiza a exploração tem uma área de 7935 m2 e a
construção afeta à exploração têm uma área de 255 m2 . A faturação do Requerente compreendeu nos últimos
dois anos: 2014 - 73.719.87€ (Vendas) e 3.433.08€ (Subsídios), 2013 - 94.968.89€ (Vendas) e 3.217.74€
(Subsídios). e o número de postos de trabalho que a suportam é normalmente constituído por duas pessoas. A
exploração está licenciada com Titulo de Exploração n2 3370/N/13 (marca AHF03) pelo Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e possui um efetivo animal de 8 cabeças normais (CN) -
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entre 16 e 25 animais. Trata-se de um núcleo de produção de suínos (NP), associado no mesmo título de
exploração a outros dois núcleos de produção de bovinos (AH99M e AH02N). 3. Considerando os elementos
apresentados ao processo pelo requerente a exploração cumpre com as condições fixadas no âmbito do artigo 29
do OL 165!2014 (RERAE), designadamente a sua alínea a) • ...para o regime de regularização...são considerados
os estabelecimentos ou explorações que, tendo comprovadamente desenvolvido atividade por um período mínimo
de dois anos se encontrem, à data da entrada em vigor do presente diploma em atividade ..." 4. A exploração
pecuária em causa não possui quaisquer antecedentes identificados nesta Câmara nem o requerente apresentou
ao processo quaisquer elementos que esclareçam o licenciamento das construções existentes no seu terreno.

5.

A exploração pecuária em causa insere-se no conjunto das freguesias de Areosa, Carreço e Afife para cuja área
a Câmara Municipal deliberou a elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 6 . Analisado o
PDM de Viana do Castelo, a pretensão apresenta o seguinte enquadramento: 6. t Planta de ordenamento A
edificação em análise implanta-se nas seguintes classes de espaço: _ Solo Rural Espaços Florestais,
integrando predominantemente Zonas Florestais do Domfnio Silvo- Pastoril Espaços Florestais,
integrando Zonas Florestais de Proteção (pequena parcela) Considerando o disposto nos pontos 2 e 3 do Art.
18 do regulamento do PUCVC o uso em causa - exploração pecuária - não tem enquadramento nos usos
estabelecidos para as edificações em áreas de Espaço Florestal. A parcela de terreno integra ainda Solo Rural,
Espaços Naturais integrando Galerias Ripícolas sem contudo afetar a área edificada. 5.2. Planta de
Condicionantes ·~ Sem condicionantes Conclusão: Face ao exposto, tendo em consideração os elementos
disponíveis para a análise e considerando os parâmetros estabelecidos no relatório elaborado no âmbito do
enquadramento da atividade pecuária do concelho de Viana do Castelo no DL 165/2014 (RERAE) classifica-se
esta exploração na situação de DESCONFORMIDADE (ver ficha n2 45 que se apensa). Nas atuais condições, a
viabilidade da pretensão apresentada está condicionada ao seu correto enquadramento nos instrumentos de
planeamento em vigor e nas servidões e restrições de utilidade pública que a afetam pelo que, nesse sentido a
pretensão tem enquadramento nos termos da alínea a) do n2 4 do artigo 52 do D .L. 165/2014. Considerando a sua
localização no conjunto das freguesias em que se insere o Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER de Afife,
Carreço e Areosa) deverá ser ponderada a sua relocalização no âmbito do referido Plano.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e a abstenção do Vereador Marques
Franco. APRESENTAÇÃO DE VEREADORES:- Quando os trabalhos iam neste ponto
apresentaram-se os Vereadores Eduardo Teixeira e Helena Marques.

(47)

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DE
PEDREIRA - CARLOS VENTURA LIMA AMORIM:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentado o processo do qual consta os documentos que seguidamente se
transcrevem:- "Proposta - Reconhecimento de

Interesse Público - Proponho à Câmara Municipal a

aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma
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possa declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido, tendo em
atenção que da análise técnica efetuada concluiu-se da necessidade das explorações que
formalizaram pedido de reconhecimento de interesse público municipal por eventualmente se
encontrarem em desconformidade com Instrumentos de Gestão Territorial vinculativo de particulares
ou Servidões ou Restrições de Utilidade Pública, e poderem vir a necessitar de alterações destes, para
a regularização de edificações e uso. (a) Luís Nobre.". "Ampliação da Pedreira nº 6635 -

Samonde - Santa Marta de Portuzelo e Nogueira - Pedido de Reconhecimento de
Interesse Público Municipal - 1.0 presente pedido de reconhecimento de interesse público
municipal enquadra-se no regime estabelecido com caráter extraordinário pelo Dl nº 16512014, de 5
de novembro, aplicável, de acordo com a alínea b) do no 1 do artigo 1°, "à alteração ou ampliação dos
estabelecimentos ou instalações que possuam titulo de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração
ou ampliação não sejam compatíveis com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos
particulares ou com servidões e restrições de utilidade pública". 2.De acordo com a alínea a) do nº 4

do artigo 5° do referido diploma legal, o pedido de regularização das atividades económicas, a
apresentar à entidade licenciadora, deverá ser instruido, entre outros elementos, com a "deliberação
fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal na regularização do estabelecimento
ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal". 3.No âmbito do

procedimento de licenciamento da atividade, esta pedreira obteve licença de exploração provisória em
2009, condicionada à realização de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e à sua conformação, em
termos espaciais, à área classificada no Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo (PDM) como
"Área de Proteção a Recursos Geológicos". 4.0 requerente vem agora expor que a área licenciada
para a realização da sua atividade, não permite o aproveitamento do maciço entretanto revelado dentro
dos limites da sua propriedade, pelo que pretende aumentar para sul a área de exploração, ocupando
a área que tinha sido condicionada no âmbito do procedimento referido no ponto 3. 5.Em termos de
classificação de atividade económica, trata-se de uma atividade de extração de granito ornamental e
rochas similares, ocupa uma área de 34 900m2 (pretendendo-se a sua ampliação para os 49 250m2).
De acordo com o requerente, mantém 4 postos de trabalho, uma parte crescente da produção destinase ao mercado de exportação e o investimento previsto é de 296 000,00€. 6.Analisado o PDM,

nomeadamente a planta de ordenamento, a área encontra-se classificada como Solo Rural, integrada
na categoria de Espaços Florestais - Zonas Florestais de Conservação I Compartimentação.
?.Relativamente às condicionantes A) A área está incluída na Reserva Ecológica Nacional (REN) Cabeceiras de Linhas de Agua e Area de Infiltração Máxima (Áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos, de acordo com o atual Regime Jurídico da REN) e Areas com Risco de Erosão B) É
intersetada por uma linha de água pertencente ao Domfnio Hfdrico - Leitos dos Cursos de Água C) É
abrangida parcialmente por Area de Proteção a Recursos Geológicos, sendo identificada a ocorrência
de Massas Minerais - Granito Ornamental O) Está identificada como Área Percorrida por Incêndios. 8.

A pretensão insere-se na área de Carqueijal. identificada na Planta de Recursos Geológicos do PDM,
encontrando-se descrita como ªtopograficamente favorável à implantação de pedreiras em flanco de

encosta, longe de povoações e sendo um granito de tonalidade e textura muito apreciadas e
relativamente raras em Porlugal". 9. Conclusão:- A) A ampliação proposta não é compatível com o
disposto pelo PDM. uma vez não se encontra abrangida por Area de Proteção a Recursos Geológicos.
nem por Areas com Interesse para a Prospeção de Recursos Geológicos, que constituem as áreas
onde. de acordo com o artigo 30°, "pode vir a ocorrer a atividade de indústria extrativa". 8) Contudo,
trata-se da ampliação de uma exploração já existente, com titulo de exploração válido e eficaz e em
atividade, numa área do território onde estudos geológicos identificaram nas proximidades a ocorrência
do recurso granito ornamental, passivei de exploração económica. C) Por fim, caso venha a ser
reconhecido o interesse público municipal desta pretensão, deverá ainda ser tomado em consideração
o referido em 7, nomeadamente ser garantida a compatibilidade com os diversos regimes legais
decorrentes de se tratar de uma área incluída na REN, intersetada por uma linha de água e percorrida
por incêndios.
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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° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro e Cláudia Marinho e abstenção dos Vereadores Eduardo
Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (48) RECONHECIMENTO DE

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO
NÚCLEO DE PEDRA ALTA-2ª FASE:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentado o
processo do qual consta os documentos que seguidamente se transcrevem:- "PROPOSTA:
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- OPERAÇÃO URBANÍSTICA OE " REORDENAMENTO E REQUAUFICAÇÃO DA FRENTE MARfTIMA DO

NÚCLEO DA PEDRA ALTA" -, FREGUESIA CASTELO NEIVA, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBUCO MUNICIPAL - Proponho à Câmara Municipal a
aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma
possa declarar o RECONHECIMENTO OE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido e nos termos dos
documentos anexos. (a) Luís Nobre" . Reordenamento e qualificação da Frente Marítima do

Núcleo da Pedra Alta - Castelo do Neiva - Pedido de Reconhecimento de Interesse
Público Municipal - 1.0 presente pedido de reconhecimento de interesse público municipal
enquadra-se na instrução do procedimento de Reconhecimento de Relevante Interesse
Público (RRtP), previsto no artigo 21º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional
(REN), necessário à compatibilização da ação que a Polis Litoral Norte - Sociedade para a
Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S.A. (PLN) pretende executar na Pedra Alta,
em Castelo do Neiva. 2.Esta ação, encontrando-se prevista pelo Plano Estratégico elaborado
pela PLN em 201 O, no eixo Proteção e defesa da zona costeira visando a prevenção de risco
e na tipologia de Reordenamento e qualificação de frentes marítimas, incide sobre uma parte
do território sob jurisdição portuária e tem como objetivo ordenar e infraestruturar uma área
já usada atualmente na atividade piscatória, localizada na parte norte do aglomerado. 3.0
projeto incide sobre uma área com cerca de 16 300m2 e prevê a substituição dos armazéns
de aprestas existentes por novas construções com a mesma função, devidamente
infraestruturadas, dispostas de modo a conferir melhores condições trabalho para os 40
pescadores atualmente registados, bem como de uma oficina de reparação de embarcações,
um posto de abastecimento de combustível para as embarcações, locais para a recolha
seletiva de residuos e uma nova lota de venda de pescado. 4.0bservado o Plano de
Ordenamento da Orla Costeira Caminha - Espinho (POOC), esta área encontra-se
classificada como Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) nº 2 - Zona
Piscatória da Pedra Alta, para a qual se prevê, de acordo com o previsto no artigo 29° do

respetivo regulamento, a elaboração de um plano de intervenção destinado a uapoiar a
atividade piscatória através, nomeadamente, da criação de infraestruturas adequadas de
apoio ao setor". 5.De acordo com o POOC, esta área encontra-se igualmente abrangida por

uma Zona de Risco. 6.Analisada a planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM),
a área encontra-se classificada como Solo Rural, integrada na categoria dos Espaços de
Apoio à Atividade Piscatória, sendo igualmente abrangido pela UOPG nº 50, para a qual se
encontra prevista, de acordo com o artigo 166° do respetivo regulamento, a realização de um
plano de intervenção que promova o "apoio à atividade piscatória através da criação de
infraestruturas adequadasn_ 7.Relativamente às condicionantes, a área está incluída na REN

- Dunas Litorais e Áreas de Infiltração Máxima (Dunas costeiras e dunas fósseis e Áreas
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, de acordo com o atual Regime Jurídico da
REN), está incluída na Rede Natura 2000 e encontra-se sob jurisdição portuária 8.Conclusão:
A) A proposta apresentada é compatível com os Instrumentos de Gestão do Território em
vigor, nomeadamente com o POOC e com o PDM, contribuindo para a concretização dos
objetivos definidos por estes planos para esta área, pelo que poderá ser reconhecido o seu
interesse público. B) Caso venha a ser reconhecido o interesse público municipal desta
pretensão, deverá ser tomado em consideração o referido em 5 e em 7. nomeadamente ser
garantida a compatibilidade com os diversos regimes legais decorrentes de se tratar de uma
área incluída na REN e na Rede Natura 2000, submetida a jurisdição portuária e de risco
relativamente ao avanço das águas do mar.
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a trnnscrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25" da Lei n" 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de
interesse público municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e
Cláudia Marinho. (49) INCENTIVOS À PRÁTICA DESPORTIVA - REDUÇÃO DE

TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS:- Pelo Vereador
Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA -

INCENTIVOS À PRÁTICA DESPORTIVA - REDUÇÃO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS - A Câmara M unicipal tem garantido, no âmbito das suas atribuições e competências,

a generalização da prática da atividade física e desportiva, e proporciona a todos os Munícipes uma
melhor qualidade de vida. Entre os fatores que contribuem de forma decisiva para este desiderato
são os equipamentos desportivos diversificados existentes no concelho. A rede de equipamentos
desportivos tem sido objeto de investimento por parte da autarquia, permitindo que neste momento
estejam asseguradas condições de acesso generalizado à prática desportiva em todo o território
municipal, visando a prática regular das modalidades desportivas e permitir a organização de
competições de todos os níveis competitivos. A Câmara Municipal tem vindo a desenvolver uma
política de apoio às Coletividades Desportivas com vista a fomentar a prática desportiva em especial
da juventude. Para além dos apoios regulares, apoios a eventos e obras: - i=>Face à atual conjuntura
socio económica, que muito tem penalizado os clubes e associações desportivas; e:> Atendendo ainda
que as taxas de utilização de equipamentos desportivos têm algum peso no orçamento das
coletividades que usam as insta lações; i::>e na sequência da experiência do ano de 2015. Proponho:a) Que se mantenha a redução das taxas de 50% nas área s de aprendizagem/formação e treino de

competição, bem como, de utilização dos equipamentos desportivos municipais por clubes e
associações desportivas do concelho, na área de competição, na utilização dos pavilhões desportivos
municipais. b ) Que se mantenha a redução de 30% da tabela de taxa em vigor, Capít ulo li, Secção X utilização de equipamentos desportivos e de lazer, anexa ao Regulamento de Taxas, no que se refere
às piscinas municipais. c) Que vigore durante o ano de 2016. (a) Vítor Lemos.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar a h·anscrita proposta, e em consequência, ao abrigo do
disposto na alínea g) do número 1 do artigo 25° conjugado com a alínea k) do nún1ero
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 de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais:

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
(...)

CAPÍTULO li
Actividades específicas
(... )

SECÇÃO X

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER
Artigo 73. 0
Taxa de utilização das piscinas municipais
(... )
9. Ourante o ano de 2016, a redução, excepcional, de 30% do valor final das taxas de utilização dos
equipamentos desportivos municipais por clubes e associações desportivas do concelho, nas áreas
de aprendizagem, formação e competição, e ainda e relativos aos itens estabelecidos no Capítulo
X - Utilização de Equipamentos Desportivos e de Lazer, Quadros XXVII I a XXX, da Tabela de
Taxas e Licenças Municipais.

Artigo 74°
Taxas de utilização dos Pavilhões Municipais
( . .. )
5. Ourante o ano de 2016, a redução, excecional, de 50% do valor fina l das taxas de utilização dos
equipamentos desportivos municipais por clubes e associações desportivas do concelho, nas áreas
de aprendizagem, formação e competição, e relativos aos itens estabelecidos no Capítulo X Utilização de Equipamentos Desportivos e de Lazer, Quadros XXXI a XXXVI, pontos 1e4 da Tabela
de Taxas e Licenças Municipais.
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Esta deli beração foi tornada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Edu ardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (50)

REDUÇÃO DE TAXAS - FEIRA E MERCADO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva
foi apresentada a proposta que seguidamente se h·m1screve:- " PROPOSTA- FEIRA SEMANAL
E MERCADO MUNICIPAL - ALTERAÇÕES NA TABELA DE TAXAS - Ao longo do ano de 2015, as taxas
aplicadas na fe ira semanal e mercado municipal sofreram, ambas, uma redução de 25%. Foram,
entretanto, auscult ados os feirantes e respet ivas associações, bem como os vendedores do mercado
municipal, te ndo todos eles, sem exceção, solicitado a esta autarquia que mantivesse a referida
redução. Assim, sensível à importância que est as duas atividades económicas desempenham e à
d inâmica que trazem à própria cidade, _proponho que se mantenha red ução das taxas em 25% ao
longo do ano de 2016. Esta medida vai beneficiar 234 fe irantes e 158 vendedores do mercado
municipal. Assim, propõe-se que seja mantida a seguinte alteração ao Regulamento de Liqu idação e
Cobrança de Taxas M u nicipais:

SECÇÃO VI
MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE

Artigo 68.!'
Taxas relativas aos Mercados e Feiras
(. ..)

11 - De janeiro a dezembro de 2016, a redução, excecional, de 25% do valor fina l das taxas de venda a ret alho e
venda por grosso constant es dos it ens estabelecidos no Capítulo VI - Mercados, Feiras, Venda Ambulante,
Quadro XI, ponto 1, alíneas a), b), c) e d), ponto 2, 2.1, alíneas a) e b), e 2.2, alíneas a), b) e e), e ponto 3,
alíneas a) e b), e Quadro XII, Ponto A - 1 e 2, Pont o B - 1, da Tabela de Taxa s e Licenças Municipais.
E que se t raduz no quadro a seguir indicado da :

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS
C:11>ítulo

Quadro

Descrição

VI

Va lor
t:1x:1

J\lcrcados. Feiras e Venda A mbulanlc
( ... )

XI

Venda a retalho
1 - Lojas - por melro quadrado e por mês:
a) Call!s. restaurantes. bares e semelhantes
b) Lt~jas de prestação de scrdc;o públ ic.:o
e)
Outras lojas interiores
d) Outras h~jas exteriores
2 - Arca do Terrado:
2.1. No mercado municipal (lcrc;as e sextas !eiras):
a) Por metro quadrado e por dia
b) Por melro quadrado e por mês
2.2. No recinto da feira:
a) Por melro quadrado e por dia
b) Por metro quadrado e por mês
c) Bancas e mesas
- 1" classe - taxa mensal
- taxa diária
- 2" classe - taxa mensal
- taxa diária
- 3." classe - taxa mensal
- ta'\a di á ~ia
3 - Instalações especiais
a) Por metro quadrado e por dia
b) Por metro quadrado e por mês

8.51E
·U6f
.t.95E'
4.39E'

0.70E
4.35E
0.49E'
2.0I E
l 3.23E'
1.2 IE'
1O.73E'
0.86E'
6.71E'
0.71 E'
0.58E'
4.32E

( ... )

XII

Venda por grosso
No recinto do Mercado
Em lote ou processo semdhante - sobre o valor da venda diúria
Por outro processo de venda - por melro quadrado e por dia
No rec into da Feira
1) Area de !errado por metro quadrado e por mês

A1)
2)
B-

7.02E'
l .OXE'
2.0IE'

1. Redução de 25% sobre o valor das taxas constantes do quadro atrás indicado;
2. A presente redução tem vigência até 31-12-2016.
(a) Ana Margarida Silva.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a h·ai1scrita proposta, e

em consequência, ao abrigo do disposto na alínea k) do número 1 do artigo 33° da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal a referida

proposta de alteração do Regulamento de LiquidaÇão e Cobrança de Taxas Municipais.
Mais foi deliberado, ao abrigo do artigo 28(' nº 1 alínea a) da Lei 75/2013, de 12 de
Setembro, solicitar a realização de uma sessão exh·aordinária da Assembleia Municipal
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por motivo de urgência, pelo facto de no dia 1 de Janeiro de 2016 entrar em vigor a nova
Tabela de Taxas Municipais. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e
Cláudia Marinho. (51) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ATL DE NATAL PARA

ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL E AUTISMO:- Pela Vereadora Ana
Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-ATL DE NATAL PARA ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL
E AUTISMO - A realização de um ATL, durantes as interrupções letivas, para alunos com paralisia
cerebral e autismo, foi um dos projetos que mereceu aprovação em sede de Orçamento Participativo.
Assim, iniciar-se-á a sua implementação nas férias de natal que se aproximam, sendo que as atividades
decorrerão nas instalações da EBl da Abelheira nos dias 18, 21, 22, 23, 28 e 29 de dezembro, contando
com a part icipação de 8 alunos com paralisia cerebral e 12 alunos com autismo. Atendendo à
especificidade dos seus destinatários, entendeu-se fundamental uma estreita parceria com a
Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo (APCVC) e a Fundação AMA Autismo, uma vez
que todos os participantes são utentes de uma destas duas instituições. Quer a AMA, quer a APCVC,
assumirão a contratação de recursos humanos especializados, o seguro, a organização das atividades
e a aquisição do respetivo material; relativamente à AMA, será ainda esta instituição a assegurar o
transporte dos utentes, nos casos em que os pais não con seguem fazê-lo. Assim:

ATLAMA
DESCRIÇÃO

DESPESAS
Pessoal

DEZ (6 dias)

15 Monitores

5.400,00 €

Transportes/Carrinha

340,00 €

Seguros

Seguro grupo

80,00 €

Materia 1/Atividades

Várias atividades: cinema, expressão plástica
Total

300,00 €
6.120,00 €

ATL APCVC
DESCRIÇÃO

DESPESAS

DEZ (6 dias)

2.333,13€

Pessoal

6 Monitores

Seguros

Seguro grupo

62,38 €

Material/Atividades

Várias atividades: cinema, expressão plástica

30,00 €

Total

2.425,51 €

Neste sentido, propõe-se a atribuição dos seguintes subsídios: q6.120,00€ à AMA (Compromisso
Financeiro n.2 2015/4927) e q 2.425,51€ à APCVC (Compromisso Financeiro n.2 2015/4928). A Câmara
Municipal fica responsável pelas refeições dos utentes e monitores (369€), e pelo aluguer de
transporte para os participantes com paralisia cerebral que dele careçam (192€), propondo-se, assim,
a realização de despesa no valor total de 561€ (Compromisso Financeiro n.2 2015/4929). (a) Ana
Margarida Silva.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara
e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (52) APOIO À

CONFRARIA DE SANTA LUZIA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - APOIO À

CONFRARIA DE SANTA LUZIA - A confraria de Santa Luzia tem desempenhado um papel relevante

na preservação e dinamização do Templo - Monumento do Sagrado Coração de Jesus e território
circundante. Neste âmbito, vai promovera Festa em honra de Santa Luzia, a ter lugar nos dias 11, 12
e 13 de Dezembro, cujo programa apresenta uma notável oferta de actividades de animação e
promoção da cultura local. Para apoiar este evento, propõe-se a atribuição de 5000€ a transferir à
Confraria de Santa Luzia. (N2 de compromisso: 4926). (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco,
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Helena Marques e Cláudia Marinho.

(53)

TRANSFERÊNCIA

DE

ATIVO

IMOBILIZADO DOS SMSBVC PARA A CÂMARA MUNICIPAL:- A Câmara Municipal
deliberou retirar o presente ponto da ordem de h·abalhos. Esta deliberação foi tomada por
maioria c01n os votos favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e o voto
contra da Vereadora Cláudia Marinho. (54)

PROJECTO DE REGULAMENTO

MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE VIANA DO
CASTELO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta de regulamento
que seguidamente se transcreve:"REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
PREÂMBULO
O regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de
prestação de serviços foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.Q 48/96, de 15 de maio, alterado
pelos Decretos-lei 126/96, de 10 de agosto, 111/2010, de 15 de outubro, 48/2011, de 1 de
Abril e 10/2015, de 16 de Janeiro.
No âmbito da última alteração, o regime dos horários de funcionamento veio sofrer
alterações significativas, mormente, prevendo o princípio da liberdade de horário de
funcionamento da generalidade dos estabelecimentos. A par da liberalização de horários de
funcionamento dos estabelecimentos procede-se a uma descentralização da decisão de
limitação dos horários. Prevê-se, com efeito, que as Câmaras Municipais, por via
regulamentar, possam restringir os períodos de funcionamento a vigorar em todas as épocas
do ano ou apenas em épocas determinadas, em casos devidamente fundamentados e que se
prendem com razões de segurança e proteção da qualidade de vida dos cidadãos, sempre sem
prejuízo da legislação laboral e do ruído.

Ora, obedecendo a uma lógica de descentra lização administrativa, ou seja, pela experiência
recolhida pela Câmara Municipal, justifica-se que se estabeleçam determinados limites ao
funcio namento dos estabelecimentos, imperando a fixação dos horários de funcionamento
dos estabelecimentos, sem descurar os princípios do interesse público e da livre iniciativa
privada, o equilíbrio e harmon ização dos interesses dos agentes económicos do concelho,
bem como, a proteção da segurança e qualidade de vida dos munícipes.
Por conseguinte, o presente Regulamento procura assegurar uma harmonização entre a
vocação residencial, localizada no Centro Histórico, e não só, com a vocação comercial,
evitando a falta de ajuste dos seus horários de funcionamento. Prevê, assim, uma limitação
dos horários de forma a não inviabilizar totalmente o desenvolvimento da atividade
comercial, mas reduzindo de forma proporcional os limites máximos de funcionamento.
Tudo de forma a não implicar ou agravar situações de incomodidade e de perturbação do
descanso dos moradores e da segurança pública nas imediações dos estabelecimentos, cujo
funcionamento é permitido em horas habitualmente dedicadas ao descanso.

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 12
Lei habilitante
O presente regulamento foi elaborado no uso do poder regulamentar conferido às autarqu ias pelo
artigo 241 ºda Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k) do nº
1 do artigo 33º, conjugado com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, e ainda do Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos- Lei nºs
126/96, de 10 de agosto, 216/96, de 20 de novembro, 111/2010, de 15 de outubro, 48/2011, de
01 de abril, e 10/2015, de 16 de ja neiro.

Artigo 22
Âmbito de aplicação
Este regu lamento define o regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais de venda ao público e de prestação de serviços, situados na área do Município de Viana
do Castelo.

CAPÍTULO li
REGIME GERAL DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO
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Artigo 3º
Horário de funcionamento
1. As enti dades exploradoras dos estabelecimentos de venda ao pt.'1blico e de prestação de

serviços devem definir os respetivos horários de funcionamento, dentro dos limites fixados no
presente Regulamento.
2. Os estabelecimentos situados em centros comerciais são abrangidos pelas restrições fixadas
no presente Regulamento, consoante o ramo de atividade.
3. Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único horário de funcionamento, em função da
atividade dominante, estabelecido de acordo com as restrições fixadas no presente
Regulamento.

Artigo 4º
Mapa de horário de funcionamento
1. Em cada estabelecimento deve estar afixado o mapa de horário de funcionamento em local bem
visível do exterior, o qual deve conter o horário de abertura, de encerramento e o período de
descanso semanal.
2. Para o conjunto de estabelecimentos, instalados num único edifício que pratiquem o mesmo
horário de funcionamento, deve ser afixado um mapa de horário de funcionamento em local
bem visível do exterior.

Artigo 5º
Intervalos de funcionamento
1. Durante o período de funcionamento, os estabelecimentos podem fazer intervalos, encerrando
por períodos a fixar.
2. As disposições constantes deste Regulamento não prejudicam as presunções, referentes à
duração semanal e diária de trabalho estabelecidas na lei, em instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho, ou no contrato individual de trabalho, sem prejuízo do período de
abertura dos estabelecimentos.

Artigo 6º
Permanência e abastecimento dos estabelecimentos
É permitida a abertura antes ou depois do horário de funcionamento para fins exclusivos e

comprovados de abastecimento e limpeza do estabelecimento.

Artigo 7º
Período de encerramento
1. Para efeitos do presente regulamento considera-se que o estabelecimento está encerrado
quando a porta do estabelecimento se encontre fechada, não se permita a entrada de cli entes,

cesse o fornecimento e consumo de qualquer bem ou prestação de serviço dentro ou fora do
estabelecimento e não haja mt'1sica ligada ou ruído indicativo de que o estabelecimento se
mantém em funcionamento.
2. Decorridos 30 minutos após o encerramento, é expressamente proibida a permanência de
clientes ou pessoas estranhas ao serviço no interior do estabe lecimento.
3. Sem prejuízo no disposto no artigo 6.º, caso não se verifiquem as condições enunciadas nos
números anteriores, considera-se que, para os devidos efeitos, o estabelecimento se encontra
em funcionamento.

Artigo s2
Regime geral do período de funcionamento
Sem prejuízo do disposto em regime especial para atividades não especificadas no presente
diploma, e, ainda, do disposto nos artigos seguintes, os estabelecimentos abaixo descritos têm
horário de funcionamento livre:
1. Estabelecimentos de venda ao público;

2. Estabelecimentos de prestação de serviços;
3. Recintos fixos de espetáculos;
4. Recintos de divertimentos públicos não artísticos;
5. Estabelecimentos situados em estações e terminais rodoviários ferroviários, aéreos ou
marítimos, bem como em postos de abastecimento de combustíveis.

Artigo 92
Estabelecimentos específicos
1. Os estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas, bem como outros estabelecimentos que
desenvolvam atividades análogas, devem adotar horário de funcionamento entre as 7 horas e
as 2 horas.
2. Os estabelecimentos de restauração e/ou bebidas com espaço para dança, ou salas destinadas
a dança, ou onde habitualmente se dance, localizados fora da área do Plano de Pormenor do
Centro Histórico de Viana do Castelo devem adotar um horário de funcionamento entre as 7
horas e as 4 horas.

Artigo 102
Zona Específica
Os estabelecimentos de restauração e/ou bebidas com espaço para dança, ou salas destinadas a
dança, ou onde habitualmente se dance, localizados dentro da área do Plano de Pormenor do
Centro Histórico de Viana do Castelo devem adotar o seguinte horário de funcionam ento:
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a) Das 7 horas de Domingo até às 2 horas de segunda-feira;
b) Das 7 horas de segunda-feira até às 2 horas de terça-feira;
c) Das 7 horas de terça-feira até às 2 horas de quarta-feira;
d) Das 7 horas de quarta-feira até às 2 horas de quinta-feira;
e) Das 7 horas às 3 horas nos restantes dias da semana, bem como nas vésperas de feriado.

CAPÍTULO Ili
REGIME EXCECIONAL DE FUNCIONAMENTO
Artigo 11º
Alargamento dos horários de funcionamento
l. O Presidente da Câmara Municipal, ou o Vereador com competências delegadas para o efeito,

ouvidos os sindicatos, as associações patronais, as associações de consumidores, a força de
segurança e a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, pode, casuisticamente,
alargar os limites fixados no artigo 9º e 10º do presente regulamento, a vigorar em todas as
épocas do ano ou apenas em épocas determinadas.
2. As entidades consultadas ao abrigo do número anterior devem pronunciar-se no prazo de 10
dias, a contar da respetiva notificação.
3. Considera-se haver concordância daquelas entidades com a proposta de alargamento do
horário, se a respetiva pronúncia não for recebida dentro do prazo no número anterior.
4. O alargamento do horário fixado só poderá ser autorizado se cumulativamente se verificarem
os seguintes requisitos:
a) Sejam respeitados os níveis de ruído imposto pela legislação em vigor, tendo em vista a
salvaguarda do direito à tranquilidade, repouso e segurança dos cidadãos residentes;
b) Sejam respeitadas as condições de circulação e estacionamento do local;
c) Não existam reclamações fundamentadas sobre o funcionamento do estabelecimento;
d) Não sejam desrespeitadas as características socioculturais e ambientais da zona.
5. Não obstante o disposto nos números anteriores, o Presidente da Câmara, ou o vereador com
competências delegadas para o efeito, poderá não autorizar o alargamento do horário, em
salvaguarda do interesse público.
6. O alargamento do horário concedido poderá ser revogado, a todo o tempo, quando se verifique
alteração de qualquer um dos requisitos que o determinam.
7. Em circunstâncias específicas, nomeadamente em ocasiões festivas, pode o presidente da
câmara municipal, ou o vereador com competências delegadas para o efeito, autorizar o

alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos sem horário de
funcionamento livre sem prévia audição das entidades referidas no número anterior,
mediante requerimento escrito apresentado pelos interessados com pelo menos cinco dias de
antecedência, do qual deve constar o período de funcionamento pretendido e os fundamentos
dessa pretensão.
8. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos sem horário livre
referidos no número 1 do artigo 9º usufruem, desde logo, do alargamento de horário até às 4
horas nos termos que se elencam em seguida:
8.1. Na época do Natal e Fim do Ano (de 20.12 a 02.01 do ano seguinte): em todas as sextasfeiras, sábados, vésperas de Natal e véspera de Ano Novo;
8.2. No Carnaval: na sexta-feira, no sábado e na segunda-feira que antecedem o dia de
Carnaval;
8.3. Na Páscoa: na quinta-feira santa, na sexta-feira santa e no sábado que antecedem o
domingo de Páscoa;
8.4. Nas festas da cidade: em todo o fim-de-semana, sexta, sábado e domingo, bem como no dia
que anteceder o feriado de 20 de agosto.
9. As condições de alargamento definidas no número anterior também se aplicam aos
estabelecimentos de restauração e/ou bebidas que possuam espaços licenciados para dança
mas, neste caso, até às 6 horas.

Artigo 12 2
Restrição excecional do horário de funcionamento
1. O Presidente da Câmara Municipal, ou o Vereador com competências delegadas para o efeito,
ouvidos os sindicatos, as associações patronais, as associações de consumidores, a força de
segurança e a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, pode restringir os horários
de funcionamento fixados nos artigos 9 2 e 102 do presente regulamento.
2. As entidades consultadas ao abrigo do número anterior devem pronunciar-se no prazo de 10
dias, a contar da respetiva notificação.
3. Considera-se haver concordância daquelas entidades com a proposta de restrição do horário,
se a respetiva pronúncia não for recebida dentro do prazo no número anterior.
4. A restrição dos limites de funcionamento poderá vigorar em todas as épocas do ano ou apenas
em épocas determinadas, tendo sempre em conta os interesses das atividades económicas e
dos consumidores e desde que se verifique a lguma das seguintes situações:
a) Estejam em causa razões de segurança dos cidadãos;
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b) Estejam em causa razões de proteção da qualidade de vida dos cidadãos, nomeadamente
o direito ao repouso;
c) Existam reclamações fundamentadas sobre o funcionamento dos estabelecimentos.
5. A decisão de restrição do horário de funcionamento é antecedida de audiência dos
interessados, num prazo de 10 dias.
6. A medida de restrição do horário de funcionamento determina a substituição, pelo titular da
exploração do estabelecimento, do mapa de horário de funcionamento e poderá ser revogada
a requerimento do interessado, desde que o mesmo comprove que cessou a situação de facto
que a motivou.

CAPÍTULO IV
FISCALIZAÇÃO E REGIME CONTRA-ORDENACIONAL
Artigo 132
Competência para fiscalização
1. A fi scaliza ção do cumprime nto do dis pos to no presente Regulam ento compete à Guarda
Nacio na l Republicana, à Polícia d e Segura nça Pública, à Autoridade d e Segurança Alimentar e
Económica e o Município de Via na do Castelo.
2. As a utoridad es d e fi sca lização mencionadas no número a nterior podem determinar o
e ncerramento imediato do es ta be lecimento que se encontre a labora r fora do horá rio de
funcionamento estabelecido.

Artigo 142
Contraordenações e coima
l. Constitui contraordenação punível com coima:

a) A falta da afixação, em local bem visível do exte rior, do res petivo mapa de horário de
funcionamento;
b) O funcionamento do estabelecimento fora do horário estabelecido.
2. A contraordenação prevista na alínea a) do número anterior é punível com coima d e 150 €a
450 € ,para pessoas singulares, e de 450 € a 1500 €,para pessoas coletivas.
3. A contraordenação prevista na alínea b) do número anterior é punível com coima de 250 €a
3 .740 €,pa ra pessoas singular es, e de 2.500 €a 25.000 € ,para pessoas col etivas.

Artigo 152

Sanção Acessória
Em caso de reincidência e quando a culpa do agente e a gravidade da infraç5o o justifique, para
além das coimas previstas no artigo 142, pode ser aplicada a sanção acessória de encerramento
do estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não superior a dois anos.

Artigo 16º
Instrução e decisão das contraordenações
A instrução dos processos de contraordenação e a aplicação das coimas e de sanções acessórias
competem ao Presidente dà Câmara Municipal ou o Vereador com competências delegadas para
o efeito, revertendo as receitas provenientes da sua aplicação para a Câmara Municipal.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 17º
Disposição transitória
Relativamente aos estabelecimentos não compreendidos no regime geral previsto no artigo 3 2 , o
presente regulamento não prejudica os alargamentos já concedidos antes da entrada em vigor do
presente Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de os mesmos poderem vir a ser alterados
nos termos do presente Regulamento.

Artigo 18º
Legislação subsidiária e interpretação
1. Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste Regulamento regem as disposições

legais aplicáveis.
2. As dúvidas e as omissões suscitadas pela aplicação deste Regulamento serão resolvidas por
despacho do Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 19º
Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, fica revogado o Regulamento dos períodos de
abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços
do concelho de Viana do Castelo, aprovado pela Assembleia Municipal, em 27 de Dezembro de
1996.

Artigo 202
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação."
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O Vereador Eduardo Teixeira começou por agradecer o facto de terem sido
consideradas algumas das sugestões feitas pelo PSD mas que criticou a metodologia
seguida na elaboração do diploma, especialmente pela sua rigidez. Acrescentou
também que discorda da arbitrariedade que é conferida ao Presidente da Câmara para
conceder ou negar pedidos de alargamento de horários de funcionamento. Criticou
ainda o facto de ter sido criado um regime especial para a área que integra o perímetro
do Plano de Pormenor do Centro Histórico, em vez de se considerar todas as áreas
residenciais sensíveis. Considerou por último que não foi conseguido o desejável
equilíbrio entre o respeito pela função habitacional e a dinâmica comercial noturna. O
Vereador Luís Nobre respondeu que os mecanismos que permitem o alargamento e a
restrição dos horários de funcionamento respondem a todas as preocupações
colocadas pelo Vereador Eduardo Teixeira e conferem a necessária flexibilidade.
Acrescentou, ainda, que o Vereador ignorou toda a exposição feita na apresentação
do projeto de regulamento, nomeadamente o relatório anexo, documento enh·egue a
todos os Vereadores, empreendido pela primeira vez, onde está descrito, de forma
pormenorizada, a justificação do projeto de regulamento, procedimentos da consulta
pública, fundamentação da aceitação, ou não, de todas as participações entregues ao
Município, evidência da mais elevada transparência e rigor no trabalho desenvolvido
e resultado proposto. Ignorou, também, que o projeto de regulamento se apresenta e
cumpre os desígnios da lei habilitante, mantém a matriz

1

espírito do atual

regulamento, não inovando como o Senhor Vereador tenta fazer crer, permite a
prática dos períodos estabelecidos sem ser necessário pedir autorização prévia ao

Município, estabelece de forma transparente em que condições e que procedimentos
a materializar sen1pre que uma qualquer entidade pretenda praticar outro horário não
previsto em regulamento e por que motivos pode um qualquer horário ser objeto de
redução, ou seja, não se verifica qualquer arbitrariedade como afirma o Vereador
Eduardo Teixeira. Fez "tábua rasa" a uma das medidas estabelecidas, esta sim
inovadora, que permite às entidades exploradoras de espaço de restauração e bebidas,
com ou sem espaço para dança, a possibilidade de praticarem horários alargados, sem
prévia autorização, em períodos específicos do ano, como são exemplos: vésperas e
dia de Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa numa clara medida de apoio ao
setor, reduzindo custos de contexto, simplificando procedimentos e indicando uma
clara manifestação de confiança em todas os agentes envolvidos. Mais grave, foi ter
demonstrado desconhecer a norma transitória prevista, a qual garante a validade dos
horários já concedidas e que se mantém em vigor. O Vice Presidente, por sua vez,
referiu que se está perante um documento que será objeto de monitorização, sofrendo
as alterações que se vierem a manifestar pertinentes. Posta a votação a proposta de
Regulamento foi aprovado com 4 votos a favor do PS, uma abstenção da CDU e 3
votos contra do PSD. Face aos resultados obtidos a Câmara Municipal deliberou
aprovar a proposta de Regulamento e ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do
artigo 25.º, e alíneas k) e ccc) do nº 1 do artigo 33.º, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
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Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (55)

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ELECTRICIDADE - PROCEDIMENTO AO
ABRIGO DO ACORDO QUADRO DE ELECTRICIDADE DA CENTRAL DE
COMPRAS DA CIM:- Presente o processo indicado em título do qual consta a
informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - Nos termos da alínea dd) do
nº 1 do artigo 33° do Anexo 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea b) do nº 1 do artigo
18° do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, junto remeto o processo nº 778/2015 da Secção de
Aprovisionamento referente ao serviço de fornecimento de eletricidade (Lote 1: Baixa Tensão Normal,
Lote 2: Baixa Tensão Especial e Lote 3: Média Tensão) ao abrigo do Acordo Quadro de Eletricidade
da Central de Compras da Comunidade lntermunicipal do Minho - Lima, a fim de ser concedida a
respetiva aprovação. (a) Manuela Monteiro.". Face a

necessidade de aquisição pelo Município

de Viana do Castelo do serviço de fornecimento de eletricidade por lotes devido a
impossibilidade de satisfação da necessidade por via dos recursos próprios do
município e em conformidade com o parecer do diretor de departamento de
administração geral datado de 14 de março de 2013 o qual dispensa das deliberações
específicas da Assembleia Municipal (registado no e-sig gov sob o n° 5282/13), a Câmara
Municipal aprova a repartição de encargos estimados referente ao serviço de
fornecimento de eletricidade. A despesa estimada constituirá um encargo global de

2.358000€, ao que acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
Estima-se a seguinte repartição: - para o ano de 2015: O€; - para o ano de 2016: 2.358.000€,
ao qual acresce os impostos sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Os encargos
emergentes do presente procedimento serão satisfeitos no ano seguinte por verbas
adequadas e previstas no orçamento de 2016. O montante apurado no final do ano

económico poderá transitar para o ano seguinte. As despesas têm cabimento no
orçamento na seguinte rubrica: Orgânica 02.05 - Departamento de Obras PúbliCéls e
Conservação, Capítulo 02 - Aquisição de bens e serviços, Grupo 02 - Aquisição de
serviços, Artigo 01 - Encargos de instalações e Número 01 - Eleh·icidade. Tendo em
consideração a necessidade de aquisição do serviço de fornecimento de eletricidade, as
informações do Eng.º António de Oliveira Barros e do Eng.º Rui Ribeiro Cruz (registadas
no e-sig gov sob o nº 23622/2015), e o somatório dos h·ês lotes, 2 358 000 €(dois milhões,
trezentos e cinquenta e oito mil euros), ao qual acresce os impostos sobre o valor
acrescentado à taxa legal em vigor, a Câmara Municipal delibera ainda dar autorização
para iniciar o procedimento referente ao convite ao abrigo do Acordo Quadro de
Eletricidade da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima em
conformidade com o artigo 259° do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 18/ 2008, de 29 de janeiro. Por último, a Câmara Municipal aprova o
respetivo convite e caderno de encargos, e delibera ainda:- 1. Designar o seguinte júri do
procedimento: Eng.º José Nuno Machado Pinto - presidente do júri; Eng.º António de
Oliveira Barros - vogal efetivo; Dra. Hirondina Passarinho Machado - vogal efetivo;
vogais suplentes: Eng.º Rui Ribeiro Cruz e Eng.'1 Vera Lúcia Bragança Martinho; 2.
Delegar no presente júri a competência para prestar esclarecimentos, retificar as peças
do procedimento, pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos
interessados, prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas e classificar os
documentos das propostas nos termos dos artigos 50°, 61º, 64º e 66° do Código dos
Contratos Públicos. 3. Delegar, na secção de aprovisionamento a submissão dos
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documentos na plataforma eletrónica de compras públicas e a respetiva assinatura
digital qualificado, e a competência para as comunicações e notificações da
responsabilidade do órgão competente para a decisão de conh·atar, em conformidade
con1 o artigo 109° do Código dos Conh"atos Públicos. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco,
Helena Marques e Cláudia Marinho. (56) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A
Câmara Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal
em vigor:,.

IDENTIFICAÇÃO DAS RUJ!RICAS
ORGÂNICA

ECONÓMICA

DESCRIÇÃO

- "'
DOTAÇÃO
ANTERIOR

'"'

02
0201
02
0201
020114
020115
020117
020119
0202
020213
020220
020225
04
0405
04050 1
04050102
0405010201
06
0602
060203
06020301
06020304
0202
02
0201
020 111
020118
020 121
0202
020209
02020902
020214
020215
06
0602
060203
06020305
07
0701
070110
07011002
0203

'~

CAMARA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
OUTRO MATERIAL - PEÇAS
PRtMIOS, CONDECORAÇÕES EOFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFER~NCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
PROCESSO ELEITORAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS RESTITUIÇÕES
SERVIÇOS BANCÁRIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO GERAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
COMUNICAÇÕES
CORREIOS
ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
FORMAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS
AQUISIÇÃO OE BE NS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTO BÁSICO
OUTRO
OEP. EOUCAÇÃO,CULTURA E QUALIDADE DE VIDA

"' DESPESA
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/
REFORÇOS
ANULAÇÕES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

100,00
87.500,00
500.00
500,00

500,00
15.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
500,00
500,00

600,00
102.500,00
0,00
0,00

12.000,00
114.500.00
417.818,25

1.500,00
10.000,00
5.500,00

0,00
0,00
0,00

13.500,00
124.500,00
423.318,25

75.000,00

0,00

46.000,00

29.000,00

189.430,00
500,00

0,00
0,00

1.500,00
400,00

187.930,00
100,00

1.000,00
1.000,00
15.000,00

0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
800,00
0,00

0,00
200,00
16.000,00

71.200,00
154.237,70
45.200,00

7.000,00
0,00
0,00

0,00
3.000,00
2.000,00

78.200,00
151.237,70
43.200,00

24.600,00

1.000,00

0,00

25.600,00

10.000,00

1.500,00

0,00

11.500.00

02
0201
020104
020106
020107
020108
020111
020121
0202
020208
020209
02020901
02020909
020220
020222
02022S
04
040S
040S01
040S0102
040S01020S
04050108
0407
040701
04070101
04070104
07
0701
070110
07011002
08
0807
080701
0204
02
0201
020102
02010201
0202
020203
02022S
020S
02
0201
020101
020102
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AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECIONAR
VESTUÁRIO EARTIGOS PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICAÇÕES
TELEFONES
OUTROS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
SERVIÇOS DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
PESSOAL AUXILIAR
OUTROS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FINS CULTURAIS
FINS SOCIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTO BÁSICO
OUTRO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
DEP. ORDENAMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BENS ESERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
GASOLINA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DE BENS
OUTROS SERVIÇOS
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇAO
AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
GASÓLEO
MATERIAL OE TRANSPORTE- PEÇAS
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DE BENS
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
PÚBLICAS
OUTRAS

21.920,00
878.000,00
21.900,00
10.000,00
2.000,00
220.021,17

1.000,00
10.000,00
1.300,00
2.000,00

0,00
0,00

º·ºº

1.000,00
0,00

177.200,00

10.000,00

º·ºº

187.200,00

2.000,00
2.000,00
515.200,00
26.000,00
l.S94. 718,27

0,00
S.000,00
0,00
0,00

º·ºº

1.000,00
1.000,00
4.000,00
8.000,00

1.000,00
1.000,00
520.200,00
22.000,00
1.586. 718,27

183.250,00
269.480,00

0,00
0,00

S.000,00
20.000,00

178.2SO,OO
249.480,00

564.000,00
704.000,00

5.000,00
0,00

0,00
4.800,00

569.000,00
699.200,00

197.200,00

2.000,00

0,00

199.200,00

814.950,00

0,00

5.100,00

809.850,00

S00,00

0,00

S00,00

º·ºº

18.000,00
261.418,27

1.000,00
0,00

º·ºº

19.000,00
260.018,27

40.000,00

800,00

º·ºº

40.800,00

439.100,00
87.610,00
102.000,00

0,00
S.000,00
10.000,00

20.200,00

418.900,00
92.610,00
112.000,00

175.000,00
78S.OOO,OO

30.000,00
4.000,00

12S.OOO,OO

º·ºº

3.000,00

122.000,00

5.000,00

1.600,00

º·ºº

6.600,00

672.000,00
10.134.SS3,66

0,00
136.700,00
131.600,00
Sl00,00

6.000,00
136.700,00
12S.600,00
11100,00

666000,00
10.134.SS3,66

5.000,00

º·ºº
º·ºº

º·ºº

1.400,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

22.920,00
888.000,00
23.200,00
12.000,00
1.000.00
225.0 21,17

20S.000,00
789.000,00

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do Vice Presidente da
Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e
os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques
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e a abstenção da

Vereadora Cláudia

Marinho.

(57) RATIFICAÇÃO

DE

DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou, retirar o presente ponto da ordem de
trabalhos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice
Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho.

(58) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem
de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se
registado a seguintes intervenções:- PIRES VIANA que aludiu aos seguintes assuntos:1. REGULAMENTO Dos HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO - Criticou o facto de lhe

parecer que não houve preocupação em garantir a dinamização de certas áreas da
cidade que no período nocturno se apresentam praticamente desertas. 2.
ESTACIONAMENTO ANÁRQUICO -

Criticou a inercia das autoridades competentes

relativamente ao estacionamento em transgressão feito em várias artérias da cidade e
de Darque de que destacou a Rua Humberto Delgado e a Rua da Seca. 3. PARQUES DE
ESTACIONAMENTO INFORMAIS -

Recomendou a melhoria do piso do parque criado em

frente ao restaurante Scala na Praia Norte e no terreno onde estava prevista a
construção de uma piscina municipal, no parque da cidade, dado que a grande
irregularidade do piso provoca grandes acumulações de aguas da chuva. 4.
ACAMPAMENTO CLANDESTINO JUNTO AO FORTE DE SANTIAGO DA BARRA -

Alertou

para o facto de no espaço entre a muralha do Forte e os armazéns dos pescadores
existir um acampamento composto por auto caravanas e camiões que servem de
abrigo a várias famílias. DARIO SÁ que aludiu aos seguintes assuntos:- 1. VIATURAS

MUNICIPAIS -

Alertou para o facto de varias viaturas municipais ernitirem partículas

poluentes para a ahnosfera em grau não permitido por lei. 2.
COMBATENTES -

AVENIDA DOS

Não deveria ser permitida a execução de operações de cargas e

descargas com camiões pesados, uma vez que já existem inúmeras lajetas de pedra
que estão partidas devido às sobrecargas a que tem sido sujeitas. 3. POLICIAMENTO DE
TRANSITO -

Dado haver um distanciamento entre a Câmara Municipal e o Comando

da PSP de Viana do Castelo, não existe praticamente qualquer tipo de policiamento
do trânsito automóvel na cidade, dando como exemplo a vergonha a que se assiste no
estacionamento realizado ao longo da avenida João Alves Cerqueira e do lado da
Praça da Liberdade. 4. PINHEIROS PLANTADOS NA FREGUESIA DA

AREOSA -

Advertiu

para a necessidade de evitar que os pinheiros que foram plantados ao longo da EN 13,
do lado poente continuem a crescer tortos por falta dos devidos cuidados. 5. ABRIGOS
PARA PASSAGEIROS -

Ao longo da EN 13 entre Carreço e Viana do Castelo existem

vários abrigos de passageiros que estão deslocados dos sítios das respectivas paragens
de autocarro, o que em seu entender denota falta de organização, de competência e de
zelo dos trabalhadores dos serviços municipais. 6. SPORT CLUBE VIANENSE - Entende
que este clube precisa urgentemente da ajuda da Câmara Municipal e propôs a venda
dos terrenos onde actualmente existem os dois campos de futebol nas Ursulinas e a
transferência do Clube para o Estádio Manuela Machado. 7.
VOLUNTÁRIOS -

BOMBEIROS

Sugeriu também que fosse construído um novo quartel de Bombeiros

em Monserrate junto aos terrenos da ESTG podendo a Câmara Municipal em
alternativa adquirir o edifício do actual quartel. 8.

AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A
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CÂMARA MUNICIPAL/SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS -

queixou-se pelo facto de há mais

de dez anos que a empresa que representa ter deixado de ser convidada a apresentar
preço para a venda de viaturas para o município de Viana do Castelo, sem motivo
valido, criticando ainda o facto de ter vindo a ser dada prioridade a empresas que nem
são do concelho de Viana do Castelo. (59) 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 foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente
da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco,
Helena Marques e Cláudia Marinho. E, nada ma is havendo a tratar, o Presidente da
Câmara, pelas dezassete horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar,
se lavrou a presente acta.

