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ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA

MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA 4
DE AGOSTO DE 2016:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos quatro dias do mês de Agosto do ano dois
m il e dezasseis, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, rewúu-se a
Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente da Câmara e
com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Joaquim Luís Nobre
Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves
Teixeira, Francisco Manuel Marques Franco, Helena Cristina Mendes Marques e Maria
lida 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 d eclarou aberta a reunião pelas quinze horas
registando-se a falta da Vereadora Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva por se
encontrar de férias. PERÍODO DE ANTES DAORDEl\1 DO DIA:- O 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 d ia, tendo alertado para o facto de nos
tem1os legais este período ter a duração máxima de 60 minutos. INTERVENÇÃO DO

PRF.SIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO -

No dia 22 de

Julho a Câmara Municipal de Viana do Cast elo e a AEVC organizaram uma reunião de trabalho de
autarcas e dirigentes associat ivos do Alto-Minho e da vizinha Ga liza sobre a não inclusão da A28 nos
recentes descontos de portagens ocorridos em cinco autoestradas, ex-SCUT, do interior e do Algarve,

seguida de conferência de imprensa no Hotel Flor de Sal. No dia 23 de Julho, no Teatro Municipal de
Sá de Miranda decorreu a 4ª edição da Gala de Eleição da Rainha das Vindimas de Viana do Castelo,
evento que pretende realçar o vinho, enquanto valor de desenvolvimento económico e de
preservação da tradição e da cultura. No âmbito do programa "Cultura de Segurança nas Praias de
Viana do Castelo", decorreu no dia 23 de julho, um simulacro demonstrativo das técnicas de
salvamento e resgate marítimo, na Praça da Liberdade junto ao porto de embarque do ferryboat. O
Simulacro de Salvamento Marítimo " Rio Lima 2016" foi promovido pela Autoridade Marítima Nacional
através da Capitania do Porto, do Comando-local da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Viana
do Castelo, pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, Bombeiros Municipais e Bombeiros
Voluntários de Viana do Castelo, e com o apoio da Associação de Nadadores Salvadores "Coordenada
decimal", Cruz Vermelha de Viana do Castelo, Centro Dramático de Viana do Castelo e da Viana Pesca .
No dia 24 de Julho, realizou-se a Cerimónia da Abertura do Vaurien World Championship 2016, que
decorreu de 23 a 30 de Julho, organizado pela câmara Municipal de Viana do Castelo, Clube de Vela
de Viana do Castelo com o apoio do Norte 2020 .A cerimónia oficial decorreu no Centro Cultural de
Viana do Castelo, com a presença dos representantes da Federação Portuguesa de Vela, Associação
Internacional da Classe Vaurien, Federação Galega de Vela, IPDJ, Directores de Agrupamentos, Clubes
Náuticos e Clube do Concelho, entre outros, seguindo-se o desfile das Seleções participantes na
Avenida dos Combatente até à Praça da Liberdade onde foram saudados pelo Presidente da Câmara
e restantes entidades. No dia 26 de Julho iniciou em Cardielos, a 2ª Edição do Campo de Trabalhos
Arqueológicos de S. Silvestre, iniciativa que pretende continuar os tra balhos já desenvolvidos em
2015. Também no dia 26 de Julho, o Executivo Municipal recebeu um grupo de alunos de Macau,
constituído por 25 alunos finalistas das Escolas Secundárias Portuguesas em Macau, acompanhados
de uma professora. Na mesma ocasião, foram também recebidos 23 alunos provenientes de Cabo
Verde, que vêm frequentar o Mestrado em Educação Artística, na sua maioria professores nas áreas
artísticas, educadores de Infância e professores do 12, 22 e 32 Ciclos do Ensino Básico. No dia 28 Julho
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decorreu na Sala Couto Viana a apresentação do Livro"A falar de Viana", edição promovida pela Viana
Festas e que contou com a presença do Presidente da Câmara e do Presidente da Comissão de Honra
das Festas d' Agonia, Dr. Seixas da Costa, bem como de Barbara Tem porão, mordoma do cartaz da
edição de 2016. No dia 29 de Julho reali zou-se a partida da 2ª Etapa da Volta a Portugal em bicicleta
do Jardim Público da cidade, que contou com a participação dos corredores v ianenses Rui Sousa e
César Fontes de Viana do Castelo. O Execut ivo Municipal esteve presente neste dia na inauguração do
novo Parque Infantil, na freguesia de Mujães. No dia 30 de Julho, o Presidente da Câmara inaugurou
a requalificação da Rua do Sol, estrada que liga S. Romão do Neiva a Cast elo de Neiva e que cont ou
com a colaboração empenhada desta s d uas autarquias. Carolino Ramos, figura ímpar de Viana do
Castelo foi homenageado no dia 30 de Julho, pela Câmara Municipal, União das Freguesias da Cidade
e Centro Cultural do Alto Minho, através da apresentação do livro " Carolino Ramos - a pulsão pela
arte", na Sala Couto Viana da Biblioteca Mun icipal de Viana do Castelo e na inauguração da peça
escult órica em homenagem àquele artista. No dia 30 realizou-se nas instalações do Centro de Vela a
Cerimónia de Encerramento do Vaurien World Championship 2016, com a entrega de prémios às
equipas vencedoras. No dia 31 de Julho, realizou-se, com a presença do Presidente da Câmara, a
bênção da ambulância entregue pela Câmara Municipal aos Bombeiros Voluntários de Viana do
Castelo. Neste dia, também decorreu Ili Meeting de águas abertas no Rio Lima. No dia 4 de Agosto, o
Presidente da Câmara celebrou vários protocolos de colaboração com IPSS' se outras entidades para
apoio a valências sociais que estas instituições vêm promovendo no concelho de Viana do Castelo. (a)
José Ma ria Costa." . 2 - PROXIMA REUNIAO CAMARÁRIA: -

Pelo Presidente da Câmara foi

proposto q ue a reunião ordinária do Executivo prevista para o d ia 18 de Agosto não se
realizasse tendo em conta que a data coincide com a véspera das Festas d ' Agonia e não
existe nenhum assunto urgente para ser tratado. A Câmara Municipal deliberou por
unanimidade, aprovar a não realização da reunião camarária do dia 18 d e Agosto pelo

que a próxima reunião camarária ordinária terá lugar no dia 1 de Setembro. 3 CONCESSAO DO DIREITO DE SUPERFICIE DE TERRENO DO DOMINIO PRIVADO
MUNICIPAL PARA A EDIFICAÇAO E EXPLORAÇAO DE UM EMPREENDIMENTO
TURISTICO,

CABEDELO/DARQUE

DESTINO

DOS

RECURSOS

NATURAIS

(MADEIRA/AREIA) - RESPOSTA AO REQUERIMENTO DOS VEREADORES DO PSD -

O

Presidente da Camara entregou aos Vereadores do PSD a resposta ao seu requerimento
apresentado sobre o assunto indicado em título e que seguidamente se transcreve:- "Em
sequência do requerimento dirigido, pelos Senhores Vereadores eleitos pelo PSD, ao
Exmo. Senhor Presidente da Câmara, com o assunto identificado em epígrafe, interessa
produzir a seguinte elucidação: 1. O Programa de Concurso Público e respetivo Caderno
de Encargos de concessão d o direito de superfície de terreno do domínio privado
municipal, bem como a consequente Escritura Publica não determinaram o fim - e
condições - a dar às árvores a abater e areia a remover (estritamente necessárias à
implementação do empreendimento); 2. A concessionária confrontada com a
necessidade de gestão do que considerou de resíduos, manifestou, de imediato,
desinteresse nos mesmos junto do Município; 3. No sentido de dar resposta à diligência
da Concessionária, foi sugerida, tal como explicado em reunião de Câmara que
depositassem noutro local a área, em quantidade suficiente, para a renaturalização da
duna e a remanescente, entregassem à JF Darque, bem como as arvores abatidas. Pelo
descrito, considera-se devidamente esclarecido o teor do requerimen to dos Senhores
Vereadores eleitos pelo PSD. (a) Luís Nobre.". INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA

FIGUEIREDO:- A Vereadora lida Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- l.
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CONSTRUÇÃO DO HOTEL NO CABEDELO . Referiu que foi anunciado que a construção
do Hotel não teria grande impacto paisagístico e a parte executada cm betão era
pequena. Acrescentou que aquilo que se pode observar é que a duna foi praticamente
destruída e procedeu-se a u ma desarborização muito grande. Perguntou se este era o
efeito esperado e qual o destino que foi dado à areia e aos pinheiros abatidos. O Vereador
Luis Nobre esclareceu que dada a natureza arenosa do solo não .foi possível deixar de
removê-lo para criar condições de edificação da construção licenciada, pelo será
desejável esperar pelo fim dos trabalhos para perceber o seu resultado final. Certamente
será assegurado por via da areia que vier a ser resposta, procurando reconstruir a duna
o mais próximo da existente. Relativamente ao cumprimento, ou não, do projeto, no que
são os seus pressupostos essenciais do Programa de Concurso

1

Caderno de Encargos e

de projeto licenciado, encontra-se a ser cumprido. Relativamente ao "destino que foi
dado à areia e aos pinheiros abatidos", remeteu todos os esclarecimentos para a resposta
que foi dada a requerimento dos Senhores Vereadores do PSD, o qual se encontra
devidamente tratado e reproduzido no ponto anterior da presente acta. 2. PONTO

MOVEL - Voltou a chama r a atenção para o facto de a ponte móveJ construída nos
molhes da área piscatória ainda não estar a funcionar em p rejuízo sobretudo dos
pescadores. O Presidente da Câmara esclareceu que falta apenas a Autoridade Portuária
assinar um protocolo com a Associação de Pescadores. 3. ABERTURA DO PARQUE DA

CIDADE - Perguntou o motivo pelo qual o parque d a cidade ainda não foi aberto ao
público apesar das várias promessas já realizadas. O Presidente da Câmara respondeu
que a abertura do parq ue será feita oportunamen te. 4. RUA FREI BARTOLOMEU DOS

1\'IARTIRES - Alertou para o facto de persistir o problema do estacionamento ilegal na
Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, prejudicando todos q uantos lá vivem. O Presidente
da Câmara in formou que está a ser efetuado um estudo para a interdição do
estacionamento. INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador
Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:- 1. LARGO DOS CRUZIOS - Perguntou
se já tinha sido feita a investigação sobre a natureza publica ou privada do Largo dos
Crúzios. O Vereador Luís Nobre esclareceu que sim, pese embora os serviços se
encontrem a indagar sobre a possibilidade de o Município ter dado uso privilegiado do
referido Largo aos promotores da reabilitação e proprietários da "Estalagem Melo
Alvim", uma vez existiren-i registos e decisões tomadas em reuniões de Câmara que
evidenciam que os mesmo suportaram todos os custos com mão-de-obra da
requalificação do Largo e envolvente, bem como com a colocação da réplica do
fontanário lá existente. Foi, ainda possível perceber - através de registos em várias actas
-, intervenções, nomeadamente de Vereadores eleitos pelo PSD, a repudiarem a
utilização abusiva desse espaço por veículos automóveis, levando a conclu ir que o
controlo de acesso colocado, em muito tenha a ver com o que foi o espírito dessas
intervenções. Finalmente, e depois da informação recolhida até ao momento, em todos
os serviços do Munidpio, é correto concluir que o Largo dos Crúzios é de natureza
pública. 2. FESTIVAL DE FOLCLORE DE DEÃO- Referiu que membros da organização
deste festival lhe d isseram que havia um compromisso da camara de colocar instalações
sanitárias amovíveis o que até à data ainda não foi feito. O Presidente da Câmara
explicou que sendo o local da realização do festival junto às margens do Rio Lima tem
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de ser ouvida a agência portuguesa do Ambiente e a única co1

cm que a Câmara

poderá ajudar é na colocação de estruturas amovíveis e por um período limitado de
tempo. 3. HOMENAGEM A CAROLINO RAMOS - Aludiu à recente publicação de um
livro q ue teve em vista homenagear Carolino Ramos, mas lembrou que o Sr. Ilídio Brásio
quando foi Vereador neste Executivo também propôs urna homenagem à mesma pessoa
e ao bombeiro profissional pergu ntando para qua ndo essa homenagem. O Presidente
da Câmara disse que vai avaliar a situação e se fizer sentido poderá concretizar o que
tiver sido deliberado no mandato d o Sr. llídio Brásio. 4. IMI - Criticou as ultimas
alterações inh·oduzidas ao Regime do IMI pelo atual Governo. Adiantou que já muitos
autarcas incluindo da área do Governo se pronuncia ram contra estas alterações, as quais
são uma forma cega de au mentar as receitas. O Presidente da Câmara disse que não
tomou nenhuma posição pois ainda está a avaliar o novo decreto governamenta l. 5-

QUEIXA-CRIME POR :MAUS TRATOS A GATIDEOS - Congra tulou-se pelo facto de a
Câmara Municipal ter agido judicialmente contra os autores dos maus tratos a vários
gatos da Abelheira. 6. NOTÍCIA DO '·A AURORA DO LIMA" - Este jornal queixa-se pelo
facto d e o proprietário do quiosque da Praça da Republica ter retirado da montra o jornal
"A Aurora do Lima". Acrescentou q ue considera que esta atuação poe em causa o
serviço publico de iJúormação ao publico, pelo q ue considera que a Câ mara Municipal
deveria tomar algwna atitude. O Presidente da Câmara respondeu que se h·ata de uma
q uestão puramente particular, para a qual a Câmara não tem qualquer competência nem
se deve ingerir em assuntos comerciais privados, pelo que não se vai envolver na
questão. INTERVENÇÃO DO VEREADOR MARQUES FRA.~CO:- O Vereador Marques

Franco felicitou a iniciativa da autarquia pela publicação do livro de homenagem a
Carolino Ramos. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA l\'IARQ~:- A Vereadora
Helena Marques abordou o seguinte assunto:- 1. MARINAS DE VIANA DO CASTELO Referiu que as marinas de Viana do Castelo encon tram-se muito poluídas, quer com
esgotos quer com óleos dos motores das embarcações. 2. CAMPEONATO DO MUNDO DE
VELA- CLASSE VAURIEN -Congratulou-se pela forma como decorreu a prova que teve

em Viana do Castelo, en tre 23 de julho e 30 de julho. 3 - OBRA DE INSTALAÇÃO DAS
REDES DE GAS EM DARQUE - Queixou-se d o fac to da empresa EDP Gás que se encontra

atualmente a instalar as redes de gás nas ruas de Darque não proceder á limpeza dos
pavimentos nem á sua correta reposição quando tenninan1 o trabalho. Adiantou ainda
que a empresa convida as pessoas a fazerem obras de adaptação das suas instalações
para receberem o gaz canalizado e, nomeadamente na rua Antonio Oliveira Cunha, só
irão colocar rede d e gaz de um dos lados da rua. O Vereador Vítor Lemos referiu que
tem sentido muitas dificuldades no diálogo com os responsáveis d a EDPGás, sendo
verdade demoraram muito tempo a fazer a reposição e limpeza dos pavimentos.

ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de h·abalhos, foram acerca dos assuntos d ela
constante tomadas as seguintes resoluções:- (O 1) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS

REUNIÕES ANTERIORES:- A) - ACTA DA REUNIAO DE 11 DE JULHO DE

2016:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57°
da Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a
forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 11 de julho findo, pelo que irá
ser assinada pelo Presidente da Câmara e pela Secretária da referida rewuão. Esta

Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016

-5-

1
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e
d os Vereadores Vítor l emos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco e Ilda Figueiredo e a abstenção da Vereadora Helena Marques por não
ter participado na referida reunião. B) - ACTA DA REUNIAO DE 21 DE JULHO DE

2016:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no núrnero 2 do artigo 57<'
da Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a
forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 21 de julho findo, pelo que irá
ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara
e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo por
não ter participado na referida reunião. (02) FIXAÇÃO DAS TAXAS DE IMPOSTO

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:-

" PROPOSTA -

FIXAÇÃO DAS TAXAS DE

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - Estando o Executivo atento às dificuldades
económicas e financeiras que as familias. continuam, a enfrentar. propõe a manutenção das taxas do
IMI para o próximo ano. Assim, nos termos alíneas d) do n2 1 do artigo 25.º da Lei n.2 75/2013, de 12
de Setembro, proponho à Câma ra Municipal que submeta à Assembleia Municipal a aprovação da
fixação das seguintes t axas do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Dec. Lei n.º 287 /2003,
de 12 de novembro, na redação dada pela Lei n.264-B/2011, de 30 de dezembro: - A prevista na alínea
a) do artigo 112º do CIMI - Prédios rústicos: 0,8 %; a prevista na alínea c) do artigo 112º do CIMI Prédios urbanos avaliados: 0,37 %, valor que representa uma redução de 18% relativamente à taxa
máxima {0,45%) que a lei permite. Proponho ainda majorar até 30% a taxa aplicável a prédios urbanos

degradados, de acordo com o n2 8 do artigo 112º do CIM I, para incentivar a reabilitação urbana destes
prédios. Pelas razões expostas o Executivo propõe, ainda, a dedução ao valor do IMI em função do
número de filhos, prevista no n.2 1 do artigo 112.2-A do CIMI, aditado pelo artigo 162.2 da Lei 7-A de
30/03, de acordo com a seguinte tabela:
N.2 dependentes a cargo

Dedução Fixa

2

40€

3 ou mais

70€

(a) José Maria Costa.".

De seguida, pelo Vereador Eduardo Teixeira em alternativa à

proposta apresentada pelo Presidente da Câmara, apresentou a seguinte proposta:"l. Baixar a taxa do IMI para 0.35% e no próximo ano fixa-lo em 0,34%. 2. Propor a

previsão também de dedução fixa de 20€, de TMI para os agregados que tenham
apenas um dependente a cargo.". Por sua vez, a Vereador Ilda Figueiredo referiu que
estas medidas não resolvem o problema da baixa natalidade nem do apoio aos
agregados mais frágeis, além de que as autarquias para promoverem a sua atividade
em prol da coletivid ade que representam tem de ter receitas próprias. Por último, foi
posta a votação a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara tendo sido
aprovada com cinco votos a favor do PS e CDU e três votos contra do PSD ficando
prejudicada a proposta apresen tada pelo PSD. Face ao resultado da votação, a Câmara
Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal, nos termos das disposições
conjugadas das alíneas d) do nº 1 do artº 25º, conjugado com a alínea ccc) do número

1 do artigo 33° ambos da Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro, e artigo 112º e 112º-A do
Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, a fixação da taxa do LM.l. nos indicados
valores bem como a isenção fixa de IMI. Esta deliberação foi tomada maioria com os
votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,
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Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduardo
Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. (03) LANÇAMENTO DE DERRAMA
SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC RELATIVO AO ANO DE 2016:- Pelo

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

DE

2016 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama sobre o lucro tributável,

sujeit o e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à
proporção do rendimento gerado na sua área geográfica. O Município de Viana do Castelo tem
mantido nos últ imos anos uma política de incentivos, fiscais e financeiros, com resultados muitos
positivos, na procura e instalação de novas empresas, que muito têm contribuído para o
desenvolvimento económico e social do concelho. Esta receita será, também, utilizada para garantir
a componente financeira nacional, das candidaturas aprovadas no âmbito dos programas
comunitários NORTE 2020, no qual já se encontra aprovado o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU), POSUR, MAR 2020, COMPETE 2020, POISE, POCI e POR 20. Assim, proponho que
Câmara M unici pal delibere submeter à Assembleia Municipal a aprovação do lançamento de uma
Derrama correspondente a 1,5 % sobre o lucro Tributável do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas, relativo ao ano de 2016, para os sujeitos passivos com volume de negócios
superior a 150.000,00(, nos termos das disposições conjugadas das alíneas d) do
da Lei

nº 1 do artigo 25.º

n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 18.º da Lei nº 73/20 13, de 3 de setembro. O

município enquanto governo local e atento às dificuldades que as pequenas empresas enfrentam, na
atual conjuntura económica e financeira, propõe a isenção de Derrama para os sujeitos passivos com
um volume de negócios, no ano anterior, inferior a 150.000,00€, nos termos das disposições
conjugadas do n.2 2 do artigo 16.2 e n.2 4 do artigo 18.2, da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro. (a) José
Maria Costa .".

De seguida, pelo Vereador Eduardo Teixeira em alternativa à proposta

apresentada pelo Presidente da Câmara, apresentou a seguinte proposta:- "Que a taxa
passe para 1,2% dos lucros e sejam isentas do seu pagamento as empresas que tenham
lucros inferiores a 150 mil euros". De seguida, foi posta a votação a proposta
apresentada pelo Presidente da Câmara tendo sido aprovada com cinco votos a favor
do PS e CDU e três votos contra do PSD pelo que ficou prejudicada a proposta
a presentada pelo PSD. Face ao resultado da votação, a Câmara Municipal deliberou
propor à Assembleia Municipal, nos termos das disposições conjugadas das alíneas
d) do n. 0 1 do art. 0 25° conjugado com a alínea ccc) do número 1 do artigo 33º ambos
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e artigo 1-lº da Lei das Finanças Locais (lei n. 0
2/07, de 15 de Janeiro), o lançamento de uma derran1a correspondente a 1,5% d o lucro
tributável do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas relativo ao ano 2016,
para os sujeitos passivos com um volume d e negócios superior a 130.000,00€, para
acorrer ao financiamento dos investimentos referidos na aludida proposta. Mais foi
deliberado propor a isenção de Derrama para os sujeitos passivos com um volume de
negócios, no ano anterior, inferior a 150.000,00€, nos termos das disposições
conjugadas d o n.º 2 do artigo 16.0 e n.º 4 do artigo 18.º, da Lei n.º 73/2013, d e 3 de
setembro. Esta deliberação foi tomada maioria com os votos favoráveis do Presidente
da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda
Figuei redo e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Helena Marques e
Marq ues Franco. (04) PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:- Pelo Presid ente da
Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA OE
PARTICIPAÇÃO VARÜVEL NO IRS - Proponho à Câmara Municipal que submeta à Assembleia
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Municipal a aprovação da participação de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no
concelho, relativa aos rendimentos do ano de 2016, n.2 1 do artigo 26.2 da Lei n.2 73/2013 de 3 de
setembro. (a) José Maria Costa.".

De seguida, pelo Vereador Eduardo Teixeira cm

alternativa à proposta apresentad a pelo Presidente da Câmara, apresentou a seguinte
proposta:- "que a redução para o corrente ano fosse de 3% e passasse a haver uma
redução gradual deste imposto d e 0,5% ao ano.". De seguida, foi posta a votação a
proposta apresentada pelo Presidente da Câmara tendo sido aprovada com cinco
votos

a

favor do PS e CDU

e

três votos contra do PSD pelo que ficou preju dicada a

proposta apresentada pelo PSD. Face ao resultado da votação, a Câmara Municipal
deliberou propor à Assembleia Municipal, nos tenn os das disposições conjugadas das
alíneas c) do n" 1 do artº 25°, conjugado com a alínea ccc) d o nún1ero 1 do artigo 33''
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a aprovação da participação de 5% no
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Viana do Castelo,

relativa aos rendimentos do ano de 2016. Esta deliberação foi tomada maioria com os
votos favoráveis do Presid ente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduar do
Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. (05) TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS

DE PASSAGEM (TMDP):- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS OE PASSAGEM
(TMDP) - À semelhança dos anos anteriores proponho que a Câmara Municipal, nos termos do
disposto na alínea b) do n2 2, do art. 106!! da Lei n2 5/2004, de 10 de Fevereiro, submeta à aprovação
da Assembleia Municipal, a fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para o ano
de 2017, em 0,25% sobre a faturação mensal das empresas de redes e serviços de comunicações

/

electrónicas acessíveis ao público, em local fixo. (a) José Maria Costa:·. A

Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta e em consequência nos termos do d isposto na
alínea b) do nº 1 do artº 25°, conjugado com a alínea ccc) do n úmero 1 do artigo 33°
ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, propor à Assembleia o estabelecimento
da Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) e fixa r o seu monta nte em. 0,25%
sobre a faturação mensa l das empresas de redes e serviços de comunicações
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo. Esta deliberação foi tomad a por
unanimidade estand o presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos,
Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques, Marques
Franco e llda Figueiredo. (06) REGIME DE INCENTIVOS 2017 [NORMAS

EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2017) - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E ACOLHIMENTO EMPRESARIAL - ATIVIDADES ECONÓMICAS
RELACIONADAS COM AS FILEIRAS DA AGRICULTURA, FLORESTA E
PRODUTOS DE BASE REGIONAL - REGENERAÇÃO URBANA - MODERNIZAÇÃO
DE ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DO
PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE:- Pelo Vereador Luís Nobre foi
apresentada a proposta q ue seguidamente se transcreve:INCENTIVOS

" PROPOSTA - REGIME DE

2017 [NORMAS EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2017) - EMPREENDIME NTOS

T URISTICOS E A COLHIMENTO EMPRESARIAL - ATIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS COM AS FILEIRAS DA
A GRICULTURA 1FLORESTA E P RODUTOS DE BASE RE GIONAL - REGENERAÇÃO U RBAN A - M ODERNIZAÇÃO DE
ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS - P AGAMENTO EM P RESTAÇÕES DAS T AXAS DE
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OCUPAÇÃO DOS LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA N ORTE - O executivo municipal disponibiliza, como
fatores estrat égicos e de estímulo, um conjunto de INCENTIVOS (REDUÇÕES E ISENÇÕES) a investidores
privados e institucionais, consciente da emergente necessidade em disponibilizar um ambiente favorável ao
investimento. Pretende, ainda, assegurar aos investidores mecanismos e políticas impulsionadoras de
desenvolvimento exponencial e de global diferenciação em todos os setores relevantes no concelho, como por
exemplo: nas atividades relacionadas com os produtos endógenos, nos clusters estratégicos existentes e
emergentes, no turismo, bem como no imobiliário na fileira da reabilitação por considerar a Regeneração
Urbana um vetor estratégico de desenvolvimento e afirmação do território. Nesse sentido, é fundamental
respond er com energia e com ações de efeito imediato, alicerçadas numa visão de futuro para o médio e longo
prazo, bem como, e sempre, orientadas por uma lógica de estabilidade, elementos fundamentais à construção
de um ambiente de cumplicidade e de confiança entre o executivo municipal, agent es económicos e
consumidores. Assim, no espírito das competências e atribuições do município no domínio da promoção do
desenvolvimento e nos termos estabelecidos na alínea m), do n.!? 2, do art.!? 23.!?, da Lei n.2 75/2013, de 12 de
Setembro, e porque uma política ativa de incentivo ao desenvolvimento, passa na sua plenitude pela capacidade
de fixação e ambiente favorável ao invest imento que consigamos oferecer aos investidores e empreendedores,
que vejam no nosso território uma oportunidade para a concretização das suas iniciativas, o município
disponibiliza-se para a aprovação do conjunto de medidas de acolhimento e incentivo a segui r descritas:

1. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
O objeto do plano estratégico assenta no increment o e qualificação da oferta turística, em especial articulação
com a promoção dos produtos endógenos, valorização do património e economia do mar, pelo que, nos
processos de licenciamento/operações urbanísticas de novos empreendimentos turís ticos, ou de projetos de
requalificação/ampliação de existentes, os mesmos beneficiarão de:

a) Isenção total de taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas;
b) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento.

2. ACOLHIMENTO EMPRESARIAL
Viana do Castelo, de acordo com o seu plano estratégico, confronta-se atualmente com um conjunto de desafios
ao nível do desenvolvimento de clusters e fileiras económicas estratégicas para o concelho. Assim, perante um

/

clima económico adverso, o município pretende afirmar e consolidar os atuais clusters empresariais,
promovendo e incrementando condições para a criação de emprego, alargamento do tecido industrial a áreas
e setores complementares aos atuais clusters e reforçar a atratividade e competitividade do território como
espaço de localização empresarial qualificada, pelo que nos processos de licenciamento/operações urbanísticas
de novas unidades empresariais/industriais, ou de projetos de requalificação/ampliação de unidades
empresarias/industriais existente, os mesmos beneficiarão de:
a) Bonificação do preço de cedência de terrenos;
b) Realização de obras de infraestruturas;
c) Isenções parciais e totais de taxas de licenciamento de todas as operações urbanísticas, na grandeza de:
Criação de Sou mais oostos de trabalho
Criaçao at~ 50 pcstos de trabalho
Criacao superior a 50 oostos de trabalho

ou
ou

Investimento de base local
Investimento inferior a 1, 5 milhões (
Investimento superior a 1,5 milhões(

lsenç3o de 100% do valor total de taxas a liquidar
lsencão de 50% do valor total de taxas a liquidar
lsencão de 100% do valor total de taxas a liquidar

d) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento;
e) Isenção da liquidação do Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT) nas seguintes
condições em processos de:
Q Relocalização em e para Zonas industriais ou de Atividades Económicas;

q Ampliação em Zonas industriais ou de Atividades Económicas;
Q Investimento que. pela sua relevânci a estratégica, volume de investimento e postos de trabalho, o

Município considere atribuir.

3. Requisitos a garantir na avaliação das candidaturas
3.1. As candidaturas só poderão beneficiar dos incentivos objeto desta norma transitória,

e previstos nos dois

números anteriores, desde que os requerentes tenham a sua sede social no concelho de Viana do Castelo
e neste permaneça pelo prazo definido no contrato de investimento.
3.2. Os incentivos a conceder serão formalizados por um contrato de investimento, a celebrar entre o município
de Viana do Cast elo - após aprovação em reunião do executivo camarário -. e o beneficiário do incentivo,
no qual se consignarão os direitos e deveres das partes, os prazos de execução e implementação, as
cláusulas penais e a quantificação do valor do incentivo concedido.
3.3. Os contratos de investiment o poderão ser alterados mediante decisão do município e desde que o motivo

e a natureza dessas modificações seja devidamente fundamentado.

4. Obrigações dos beneficiários dos incentivos
Os beneficiários dos incentivos comprometem-se a:
a) Criar

e manter a iniciativa empresarial em causa no concelho de Viana do Castelo pelo prazo definido no

contrato de investimento;
b) Cumprir os prazos de execução e Implementação;
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c) Cumprir com todas as disposições legais aplicáveis e com os exatos termos das licenças concedidas;

d) Comunicar previamente ao Município futura transmissão de prédio em propriedade, para que o mesmo
possa tomar decisão sobre exercício de preferência. A condição de preferência resultará da aplicação da
tabela de depreciação da moeda aprovado pelo Ministério das Finanças, acr escida do valor das mais-valias
entretanto edificadas (valor a determinar por perito oficial da lista do Minist ério da Justiça);
e) Respeit ar os requisitos e condições que det erminaram a concessão dos incentivos.

s. Penalidades
5.1. O incumprimento das obrigações estipuladas no contrato de investimento implicará a resolução do contrato
e a aplicação das penalidades aí previstas;
5.2. As penalidades deverão ser proporcionais e, no mínimo, iguais ao incentivo concedido pelo município,
quantificado no contrato de investimento, implicando a sua devolução, acrescida de juros à taxa legal,
contados a partir da celebração do respetivo contrat o.

6. ATIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS COM AS FILEIRAS DA AGRICULTURA 1 FLORESTA E PRODUTOS
DE BASE REGIONAL

No encontro das melhores condições e incentivo à implementação de projetos com capacidade inovadora e
construção de estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base
regional, bem como para promover a diversificação da nossa economia rural, respondendo não só às suas
necessidades, mas também procurar valorizar e potenciar a sua riqueza, na garantia e integração do reequilíbrio
t erritorial e revitalização do nosso

meio rural, o município estabelece

que nos processos de

licenciamento/operações urbanísticas de novas estruturas relacionadas com a atividade agropecuária,
agroflorest al e de produtos de base regional, ou de projetos de requalificação/ampliação de estruturas
existent es, os mesmos beneficiarão de:
a) Isenção total de taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas;
b) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento.

7. REGENERAÇÃO URBANA
As operações urbanísticas de reabilitação urbana beneficiam de:
a) REDUÇÃO de 50% do valor fina l das taxas de urbanização e edificação em operações urbanísticas de
REABILITAÇÃO.
b) Isenção de 100% das t axas previstas no art.º 46.º (ocupação do domínio público) e quadro XII (ocupação do
domínio público por motivos de obras), desde que requerida até ao período máximo de 90 dias.

8 . MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

As operações urbanísticas - licenciamento ou comunicação prévia - relativas à requalificação d e espaços
comerciais e espaços de restauração e bebidas beneficiam da isenção total de taxa s.

9. DISPENSA DE CAUÇÃO OU SEGURO CAUÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS
No sentido de mit igar a at ual conjuntura económica das empresas e famílias, justifica-se a implementação de
medidas de desagravamento no cumprimento de for malidades associadas a operações urbanísticas e
consequente liquidação das respetivas t axa s, nomeadamente, quando requeridas nos termos estabelecidos no
art.!! 14.!! - Pagament o em prestações, do Regulament o de Municipal de Ta xas e Outras Receitas de Urbanização
e Edificação (RMTUE). Assim, dispensa-se de apresentação de caução ou seguro caução, com caráter transitório,
nas condições a seguir descritas:
a) Cumprimentos das restantes condições estabelecidas no art.!! 14.!! do RMTUE;
b) O atraso no pagamento de qualquer das prestações, por mais de 30 dias, implicará o imediat o vencimento de
tod as as prestações vincendas e a instrução do competente processo de execução fiscal administrativo, para
cobrança do montante em dívida, juros moratórios e custas fi scais.

10. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DA
PRAIA NORTE
Considerando que os pressupostos que levaram à deliberação de 12 de dezembro de 2013 se mantém,
nomeadamente os de natureza

e contexto

fi nanceiro, justifica-se a renovação da mesma deliberação nos

seguint es termos de carácter tra nsitório:
a) As empresas concessionárias de lotes de ter reno do Parque Empresarial da Praia Norte, podem solicitar o
pagamento das t axas anuais de ocupação até ao máximo de 12 prestações mensais, sucessivas. e de igual
montant e.
b) O montante das 11 prestações diferidas, não sofrerá qualquer agravamento, designadamente por aplicação
da taxa de juro compensatória,

e

não terão de ser garantidas por meio de caução ou qualquer outro

mecanismo legal.
c) O atraso no pagamento de qualquer das prestações por mais de 30 dias implicará o imediato vencimento de
toda s as prestações vincendas e a instrução do competente processo de execução fi scal administrativo, para
cobrança do montante em divida, juros moratórias

e custas fiscais.

d) O presente regime especial de liquidação e cobrança de taxa s de ocupação prevalece sobre o disposto no
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.

11. Dúvidas e omissões
Quaisquer omissões ou dúvidas relativas à interpretação e aplicação do " REGIME DE INCENTIVOS 2017" serão
resolvidas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, com observância da legislação em vigor.

12. Entrada em vigor
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12.1. A aplicação do " REGIME DE INCENTIVOS 2017" entrará em vigor no primeiro dia útil do mês de janeiro de
2017.
12.2. As presentes condições aplicam-se aos processos Iniciados após a data da sua entrada em vigor, bem como
aos processos pendent es, em que ainda não tenha sido feita a liquidação das respetivas t axas.

ALTERAÇÃO
Mais se propõe a alteração ao RMTUE com a aprovação de uma norma transitória com a seguinte redação:

Artigo 58.2 -A
Norma transitória
1. Os empreendimentos turísticos e empresariais que reúnam os pressupostos previstos nos números 1

e 2, e

assumam as obrigações previstas no n.!! 4 do " REGIME DE INCENTIVOS 2017" para o concelho de Viana do
Castelo, beneficiarão, até ao final do ano de 2017, do regime excecional de isenção de t axas e incentivos à
localização de novos empreendimentos turísticos, ou de projetos de requalifica ção/ampliação de existentes
e localização de novas unidades empresariais/industriais, ou de projetos de requalificação/ampliação de
unidades empresarias/industriais existentes, previstos nos números 1, alíneas a) e b) e 2, alíneas a), b), c) d)

e e) daquele regime.
2. As estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base regional que
reúnam os pressupost os previstos no n.2 6 e assumam as obrigações previstas no n.2 4 do "REGIME DE
INCENTIVOS 2017" para o concelho de Viana do Castelo, beneficiarão, até ao final do ano de 2017, do regime

excecional de isenção de taxas e incentivos à localização de novas estruturas relacionadas com a atividade
agropecuária, agroflorest al e de produtos de base regional, ou de projetos de requalificação/ampliação de
estruturas existent es previstos no n.2 6, alíneas a) e b) daquele regime.
3. Até final de 2017, o deferimento dos pedidos de licenciamento relativos a obras de reabilitação beneficiam
deu ma redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da respetiva liquidação, nos termos estabelecidos
no n.2 7, alínea a) do "REGIME DE INCENTIVOS 2017".
4. A ocupação do domínio público, por motivo de obras em operações urbanísticas de reabilit ação urbana 1,
beneficia da isenção, a título excecional, de 100% das taxas entre os períodos: janeiro a junho e setembro a
dezembro de 2017, nos termos instituído s no n.2 7, alínea b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2017".

IReabilitaçõa Urbana)

Enlende-se por reob1htoçôo vrbono o processo de tronsformoçõo do soto ulbon1zodo. compreendendo o execução de obres d e
construçôo. reconstruçõo. olleroçôo. omp11oção, d emohçóo e conserva çõo de ed1ffcio1. tal como definidas no Reg.me Juriaico ao
Urbaniz.oçôo e d o Edificaçoo. com o obietivo d e melhorar os condições de uso. conservando o seu corócler fundomento1. bem
como o conjun to d e op eroçóes urbaníslicos e de loteomenlo e de ob ra s de urb anizoçôo. que visem o recup eraçôo d e zonos
hisl6rico1 e de óreos críticos de recuperação e reconve11ôo urbanístico. sendo lol reabili ta ção certificado pelo Instituto do
Hob1loç60 e do Reobtlitoçóo Urbano ou pelo cômoro mun'cipol consoante o coso.

5. O deferimento das operações urbanísticas - licenciamento ou comunicação prévia - relativas à modernização
de espaços comerciais e espaços de restauração e bebidas beneficiem da isenção total de taxas, a título
excecional e transitório, até final de 2017, nos termos estabelecidos no n.!! 8 do "REGIME DE INCENTIVOS
2017'.

6. Até fina l de 2017, os pedidos de liquidação do valor das taxas em prestações, previsto no art.!! 14.!! do RMTUE,
beneficiam da dispensa de apresentação de caução ou seguro caução nos termos previstos no n.2 9, alíneas

a) e b) do '' REGIME DE INCENTIVOS 2017" .
7. Até final de 2017, o valor das t axas de ocupação dos lotes do Parque Empresarial da Praia Norte, beneficia da
possibilidade de liquidação em prestações nos termos determinados no n.2 10, alíneas a), b), c) e d ) do
"REGIME DE INCENTIVOS 2017".

(a) Luís Nobre. A Câmara Municipal d eliberou aprova r a h·anscrita proposta, e em
consequência, ao abrigo d o disposto na alínea g) do número 1 do artigo 25º conjugado
com a alínea k) do número 1 do ar tigo 33°, am bos da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal a alteração d os seguintes
documentos:-

REGIME DE INCENTIVOS 2017
(NORMAS EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE

2017)

O executivo municipal disponibiliza, como fatores est ratégicos e de estímulo, um conjunto de INCENTIVOS
(REDUÇÕES E ISENÇÕES) a investidores privados e institucionais, consciente da emergente necessidade em
disponibilizar um ambiente favorável ao investimento.
Pretende, ainda, assegurar aos investidores mecanismos e políticas impulsionadoras de desenvolvimento
exponencial e de global diferenciação em todos os setores relevantes no concelho, como por exemplo: nas
atividades relacionadas com os produtos endógenos, nos clusters estratégicos existentes e emergentes, no
turismo, bem como no imobiliário na fileira da reabilitação por considerar a Regeneração Urbana um vetor
estratégico de desenvolvimento e afirmação do território.
Nesse sentido, é fundamental responder com energia e com ações de efeito imediato, alicerçadas numa visão
de futuro para o médio e longo prazo, bem como, e sempre, orientadas por uma lógica de estabilidade,
elementos fundamentais à construção de um ambiente de cumplicidade e de confiança entre o executivo
municipal, agentes económicos e consumidores.
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Assim, no espírito das competências e atribuições do município no domínio da promoção do desenvolvimento
e nos ter mos estabelecidos na alínea m), do n.º 2, do art.º 23.º, da Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, e porque
uma política ativa de incentivo ao desenvolvimento, passa na sua plenitude pela capacidade de fixação e
ambiente favo rável ao investimento que consigamos oferecer aos investidores e empreendedores, que vejam
no nosso território uma oportunidade para a concretização das suas iniciativas, o município disponibiliza-se para
a aprovação do conjunto de medidas de acolhimento e incentivo a seguir descritas:
1. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
O objeto do plano estratégico assenta no incremento e qualificação da oferta turística, em especial articulação
com a promoção dos produtos endógenos, valorização do património e economia do mar, pelo que, nos
processos de licenciamento/ operações urbanísticas de novos empreendimentos turísticos, ou de projetos de
requalificação/ampliação de existentes, os mesmos beneficiarão de:
a) Isenção total de taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas;
b) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeada mente, na agilização dos processos de
licenciamento.

2. ACOLHIMENTO EMPRESARIAL
Viana do Castelo, de acordo com o seu plano estrat égico, confronta-se atualmente com um conjunto de desafios
ao nível do desenvolvimento de clusters e fileiras económicas estratégicas para o concelho. Assim, perante um
clima económico adverso, o município pretende afirmar e consolidar os atuais clusters empresariais,
promovendo e increment ando condições para a criação de emprego, alargamento do tecido industrial a áreas
e setores complementares aos atuais clusters e reforçar a atratividade e competit ividade do território como
espaço de localização empresarial qualificada, pelo que nos processos de licenciamento/operações urbanísticas
de novas unidades empresariais/industriais, ou de projetos de requalificação/ampliação de unidades
empresarias/industriais existente, os mesmos beneficiarão de:
a) Bonificação do preço de cedência de terrenos;
b) Realização de obras de infraestrut uras;
c) Isenções parciais e totais de taxas de licenciamento de todas as operações urbanísticas, na grandeza de:
Criação de S ou mais aostos de trabalho
C11aç:lo até 50 postos d e t rabalho
Criação superior a 50 postos d e trabalho

d) Apoio

ou
ou

Investime nto de b ase local
Investimento ínfenor a 1,5 milhões €
lnvesumento superior a 1, 5 milhões(

rsencão de 100% do valor total de ta•as a l•au•dar
Isenção de 50% do valor total de taxas a hqu1dar
Isenção de 100% do valor total de taxas a liquidar

e acompanhamento dos projetos de investiment o, nomeadamente, na agilização dos processos de

licenciamento;
e) Isenção da liquidação do Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT) nas seguintes
condições em processos de:
e::> Relocalização em e para Zonas industriais ou de Atividades Económicas;

e::> Ampliação em Zonas industriais ou de Atividades Económicas;

~

Investimento que, pela sua relevância estratégica, volume de investimento e postos de trabalho, o
Município considere atribuir.

3. Requisitos a garantir na avaliação das candidaturas
3.1. As candidaturas só poderão beneficiar dos incent ivos objeto desta norma transitória, e previstos nos dois
números anteriores, desde que os requerentes tenham a sua sede social no concelho de Viana do Castelo

e neste permaneça pelo prazo definido no contrato de investimento.
3.2. Os incen tivos a conceder serão formalizados por um contrato de investimento, a celebrar entre o município
de Viana do Castelo - após aprovação em reunião do executivo camarário-, e o beneficiário do incent ivo,
no qual se consignarão os direitos e deveres das partes, os prazos de execução e implementação, as
cláusulas penais e a quantificação do valor do incentivo concedido.
3.3. Os contratos de investimento poderão ser alterados mediante decisão do município

e desde que o mot ivo

e a natureza dessas modificações seja devidamente fundamentado.
4. Obrigações dos beneficiários dos incentivos
Os beneficiários dos incentivos comprometem-se a:
a) Criar e manter a iniciativa empresarial em causa no concelho de Viana do Cast elo pelo prazo definido no
contrato de investimento;
b) Cumprir os prazos de execução e implementação;
c) Cumprir com todas as disposições legais aplicáveis e com os exatos termos das licenças concedidas;
d) Comunicar previamente ao Município futura transmissão de prédio em propriedade, para que o mesmo
possa t omar decisão sobre exercício de preferência. A condição de preferência resultará da aplicação da
tabela de depreciação da moeda aprovado pelo Ministério das Finanças, acrescida do valor das mais-valias
entretanto edificadas (valor a determinar por perito oficial da lista do Ministério da Just iça);
e) Respeitar os requisitos e condições que determinaram a concessão dos incentivos.
S.Penalidades
5.1. O incumprimento das obrigações estipuladas no contrato de investimento implicará a resolução do contrato
e a aplicação das penalidades aí previstas;
5.2. As penalidades deverão ser proporcionais e, no mínimo, iguais ao incentivo concedido pelo município,
quantificado no contrato de investimento, implicando a sua devolução, acrescida de juros à taxa legal,
contados a partir da celebração do respetivo contrato.
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6. ATIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS COM AS FILEIRAS DA AGRICULTURA f FLORESTA E PRODUTOS
DE BASE REGIONAL

No encontro das melhores condições e incentivo

à implementação de projetos com capacidade inovadora e

cons t rução de estruturas relaciona das com a at ividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base
regional, bem como para promover a diversificação da nossa economia rural, respondendo não só às suas
necessidades, mas também procurar valorizar e potenciar a sua riqueza, na garantia e integração do reequilíbrio
territ orial

e revitalização

do

nosso meio rural, o

município estabelece que

nos processos d e

licenciamento/operações urbanísticas de novas estruturas relacionadas com a atividade agropecuária,
agroflorestal e de produtos de base regional, ou d e projetos de requ alificação/amp liação de estruturas
existentes, os mesmos beneficiarão de:
a) Isenção total de taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas;
b} Apoio e acompanhament o dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento.
7. REGENERAÇÃO URBANA

As operações urbaníst icas de reabílitação urbana beneficiam de:
a) REDUÇÃO de 50% do valor final das taxas de urbanização e edificação em operações urbanísticas de
REABILITAÇÃO.
b) Isenção de 100% das t axas previstas no art.2 46.2 (ocupação do domínio público) e q uadro XII (ocupação do
domínio público por motivos de obras), desde que requerida at é ao período máximo de 90 dias.

8. MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

As operações urbaníst icas - licenciamento ou comunicação prévia - relativas à requalificação de espaços
comerciais e espaços de resta uração e bebidas beneficiam da isenção total de taxas.

9. DISPENSA DE CAUÇÃO OU SEGURO CAUÇÃO NA LIQUIDAÇÃO OE TAXAS

No sentido de mitigar a atual conjuntura económica das empresas e famílias, justifica-se a implementação de
medidas de desagravamento no cumprimento de formali dades associadas a operações urbanísticas e
consequente liquidação das respetivas taxas, nomeadamente, quando requeridas nos ter mos estabelecidos no
art.2 14.2 ·Pagamento em prestações, do Regulament o de Municipal de Taxas e Out ras Receitas de Urbanização
e Edificação (RMTUE). Assim, dispensa-se de apresentação de caução ou seguro caução, com carát er t ransitório,
nas condições a seguir descritas:
a) Cumprimentos das restantes condições estabelecidas no art.2 14.2 do RMTUE;

b) O atraso no pagamento de qualquer das prestações, por mais de 30 dias, implicará o imediato vencimento de
todas as prestações vincendas e a instrução do compet ent e processo de execução fiscal administrativo, para
cobrança do montante em dívida, juros moratórios e custas fi scais.
10. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DA
PRAIA NORTE

Considerando que os pressupostos que levaram à deliberação de 12 de dezembro de 2013 se mantém,
nomeadament e os de natureza

e

contexto financeiro, justifica-se a renovação da mesma deliberação nos

seguintes t ermos de carácter transitório:
a) As empresas concessionárias de lotes de terreno do Parque Empresarial da Praia Norte, podem solicitar o
pagamento das taxas anuais de ocupação até ao máximo de 12 prestações mensais, sucessivas, e de igual
montante.
b) O montante das 11 prestações dife ridas, não sofrerá qualquer agravamento, designadamente por aplicação
da t axa de juro compensat ória, e não terão de ser garantidas por meio de caução ou qualquer out ro
mecanismo legal.
c) O atraso no pagamento de qualquer das prestações por mais de 30 dias implicará o imediat o vencimento de
todas as prestações vincendas e a inst rução do competente processo de execução fisca l administrativo, para
cobrança do montante em divida, juros moratórios e custas fiscais.
d) O presente regime especial de liquidação e cobrança de taxas de ocupação prevalece sobre o d isposto no
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.
11. Dúvidas e omissões
Quaisquer omissões ou dúvidas relativas à int erpretação

e aplicação do " REGIME DE INCENTIVOS 201 r

serão

resolvidas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, com observância da legislação em vigor.

12. Ent rada em vigor
12.1. A aplicação do "REGIME DE INCENTIVOS 2017' entrará em vigor no primeiro dia útil do mês de janeiro de
2017.
12.2. As presentes condições aplicam-se aos processos iniciados após a data da sua entrada em vigor, bem como
aos processos pendentes, em que ainda não tenha sido feita a liquidação das respetivas taxas."

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

CAPÍTULO VII
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DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES
(...)

Artigo 58.0 -A
Norma transitória
l. Os empreendimentos turísticos e empresariais que reúnam os pressupostos previstos nos
números 1e2, e assumam as obrigações previstas no n. 0 4 do ''REGIME DE INCENTIVOS
20 l 7" para o concelho d e Viana do Castelo, beneficiarão, até ao final d o ano de 2017, do

regime excecional d e isenção de taxas e incentivos à localização de novos
empreendimentos turísticos, ou de projetos de requalificação/ampliação de existentes e
localização

de

novas

unidades

empresariais/ industriais,

ou

de

projetos

de

requalificação/ampliação de wudades emprcsarias/ind ustriais existentes, previstos nos
números 1, alíneas a) e b) e 2, alú1eas a), b), e) d) e e) daquele regime.
2. As estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e d e produtos de

base regional que reúnam os pressupostos previstos no n.0 6 e assumam as obrigações
previstas no n." -! do "REGIME OE INCENTIVOS 2017" para o concelho de Viana do
Castelo, beneficiar ão, até ao fü1al do ano de 2017, do regime excecional d e isenção de ta xas
e incentivos à localização de novas estruturas relacionadas com a atividade agropecuária,

agroflorestal e de produtos de base regional, ou de projetos de requalificação/ampliação
d e esh11turas existentes previstos no n." 6, alú1eas a) e b) daquele regime.
3. Até final de 2017, o deferimento dos ped idos de licenciamento relativos a obras de

reabilitação beneficiam de uma redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da
respetiva liqu idação, nos termos estabelecidos no

n.~'

7, alínea a) do " REGIME DE

INCENTIVOS 2017'.

4. A ocupação do domú1io público, por motivo de obras em operações urbanísticas de
reabilitação urbana1,

l~neficia

da isenção, a titulo excecional, de 100% das taxas entre os

períodos: janeiro a jw1.ho e setembro a d ezembro de 2017, nos termos instiluídos no n.° 7,
alínea b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2017".

(Reobllttoçõo Urbono]
Entende-se por reobthtoçõo urbono o p<ocesso de tronsformoçoo do soio urbonzodo compreendendo o execuçõo de obros de
construçõo. reconstrução. olteroçõo. omp1oçõo, demolição e conseivoçôo de ed1fcios. tol como definidos no Regime Juódieo do
Urbonizoçôo e do Ed1f1coçôo. com o objetivo de melhorar os condições de uso. conseivondo o seu carácter fundamental. bem
como o con1unto de operações urbonfsticos e de lo teomen to e de obras de urbonizoçóo. que visem o recuperoçõo de zonas
históricos e de áreas cril1cos de recuperação e reconversão urbanistico. sendo lol reabilitação cerhficado peta lnstiluto do
Hob1toçôo e do Reobihtoçõo Urbano ou pelo cômo(o munic pai consoante o coso.

5. O deferimento das operações u rbanísticas- licenciamento ou comunicação prévia - relativas
à modernização de espaços comerciais e espaços d e restauração e bebidas beneficiem da

isenção total de taxas, a titulo excecional e h·ansitório, até final de 2017, nos lermos
estabelecidos no n." 8 do "REGIME DE INCENTIVOS 2017'.
6. Até final de 2017, os pedidos de liquidação do valor das taxas em prestações, previsto no
art. 0 14.0 do RMTUE, beneficiam da dispensa de apresentação de caução ou seguro caução
nos termos previstos no n.° 9, alíneas a) e b) do "REGIME DE INCENTTVOS 2017".
7. Até final de 2017, o valor das taxas de ocupação d os lotes do Parque Empresarial da Praia
Norte, beneficia da possibilidade de liquidação em prestações nos termos determin ad os no
n." 10, alÚ1eas a), b), c) e d) do "REGIME DE INCENTIVOS 2017'.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da
Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (07) VENDA DE

PAVILHÕES/ PARQUE EMPRESARIAL DE LANHESES:- Pelo Presidente da Camara
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA- D E DELIBERAÇÃO
PARA A V ENDA DE PAVILHÕES /

P.E.L. - A empresa KGS DIAMOND PORTUGAL, LDA, sublocatária dos

pavilhões 6B, 70, 7G, 7H, 71 e 7J, localizados no Parque Empresarial de Lanheses, que a Câmara é
locatária através do contrato de leasing celebrado com o Novo Banco, manifestou interesse na compra
dos referidos pavilhões, incluindo o pavilhão 7C que a Câmara é locatária, pelo valor de 1.121.190,00€.
Importa informar que a Câmara comprou, em dezembro de 2015, estes mesmos imóveis pelo valor
1.107.420.30€.Pelo exposto propõe-se que seja deliberado, sob prévia autorização da Assembleia
Municipal, vender os imóveis 68, 7C, 70, 7G, 7H, 71
Costa).".

e 7J pelo

preço de 1.121.190,00 €.(a ) José Maria

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em

consequência, ao abrigo do disposto na alínea i) do número 1 do artigo 25°, conjugado
com a alínea ccc) do número 1 do artigo 33<) an1bos da Lei n l 1 75/2013, de 12 de Setembro,
solicitar autorização à Assembleia Municipal, para vender os imóveis 6B, 7C, 7D, 7G,

Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016

- 1-'-

7H, 71e7J pelo preço de 1.121.190,00 f do Parque Empresarial de Lanheses à empresa
KGS DIAMOND PORTUGAL, LDA. Esta deliberação foi tomada unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Ma ria
José Guerreiro, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques Franco.

(08) AQUISIÇÃO DO LOTE NA Z.I. NEIVA/CHAFÉ:-Pelo Presiden te da Camara foi
apresentada a proposta que segu idamente se transcreve:AQUISIÇÃO DO LOTE NA Z.I. N EIVA/CH AFÉ -

" PROPOSTA - DELIBERAÇÃO PARA

A Câmara Municipal de Viana do Castelo delibera propor à

Assembleia Municipal a aquisição de uma parcela de terreno, antiga instalações da SECIL, que se
encontra devoluto há vários anos, com a área de 25.810 m 2 pelo valor de€ 1.053.350, valor suportado
em avaliação realizada por um Perito Oficial externo. A Câmara Municipal ao adquirir esta área de
terreno, garante a constituição de novos lot es, necessários para satisfazer novos pedidos de aquisição
de

terrenos

para

instalação

de

novas

unidades

industriais

neste

parque

empresarial,

refuncionalizando este espaço abandonado, permitindo o reforço do tecido empresarial no Concelho,
que muito tem contribuído para a dinamização da economia e criação de novos empregos. Esta
aquisição enquadra-se na estratégia do Executivo de dinamização do tecido empresarial que vem
sendo implementada, em Viana do Castelo nos últ imos anos, com resultados muito positivos, como
se pode verificar pelo número e dimensão das novas empresas instaladas no Concelho. (a) José Maria
Costa.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência,

ao abrigo do djsposto na alínea i) do número 1 do artigo 25°, conjugado com a alínea
ccc) do número 1 do artigo 33° ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter a
mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos,
Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Helena Marques

e Marques Franco. (09) 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE

VIANA DO CASTELO:- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

" PROPOSTA

2' REV ISÃO ORÇAMENTAL 2016 - No seguimento da

aprovação da proposta de venda dos pavilhões à empresa KGS DIAMOND PORTUGAL, LDA, localizados
no Parque Empresarial de Lanheses, justifica-se a realização de uma Revisão Orçamental visando: 1 Compra antecipada dos Pavilhões. A Câmara Municipal de Viana do Castelo, enquanto locatária dos
Pavilhões 68, 7C, 70, 7G, 7H, 71 e 7J, localizados no Parque Empresarial de Lanheses, para proceder à
sua venda necessita de exercer a opção de compra antecipada, ou seja, amortizar na totalidade o valor
do capital em dívida, para proceder ao registo patrimonial dos imóveis no seu Património. Para se
concretizar esta antecipação de compra é necessário reforçar a rúbrica orçamental 07.02.03.
(amortização da locação). 2- Com a concretização da venda a Câmara vai arrecadar uma receita
ext raordinária, no valor de 1.121.190,00€, a contabilizar na rubrica 09.03.01. (não prevista no
orçamento), pelo que se justifica a realização de uma Revisão Orçamental. Para cumprimento da regra
do equilíbrio orçamental, reforçam-se as rubricas de despesa 07.02.03. (amortização da locação) e
07.01.01. (aquisição de terrenos), para acomodar a opção de compra antecipada e futuras aquisições
de terrenos para ampliação e refuncionalização dos parques empresariais.Em face do exposto, tenho
a honra de propor que a Câmara delibere aprovar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da
alínea c) do n.2 1 do artigo 33.2 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, para que esta delibere, ao abrigo
da alínea a) do n.2 1 do artigo 25.2 do mesmo diploma, aprovar a 2 . ~ Revisão ao Orçamento de 2016,
constante nos quadros seguintes:
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QUADRO 1 - RECEITA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
REFORÇOS

ECQNÓMICA

DESCRIÇÃO

09

VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO

0903

EDIFÍCIOS

090301

SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA

1.121 .190,00€

QUADRO 2 - DESPESA

IDENTIF ICAÇÃO DAS RUBRICAS
REFORÇOS

ORGÂNICA

ECONÓMICA

DESCRIÇÃO

02

GAMARA MUNICIPAL

0205

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE C/\PITAL

0701

INVESTIMENTOS

070101

TERRENOS

0702

LOCAÇÃO FINANCEIRA

070203

EDIFÍCIOS

TOTAL

(a) José Maria Costa. "

621 .190,00 €

500.000,00 €
1.121 .190.00 €

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em

consequência, ao abrigo do disposto na alínea a) d o número 1 d o artigo 25° conjugado
com a alínea c) do número 1 do artigo 33°, ambos da Lei nv75/2013, de 12 de Setembro,
remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Esta d eliberação foi
tomada unanim idade estando presentes o Presidente da Câma ra e os Vereadores
Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, rida Figueiredo, Eduardo Teixeira,
Helena Marques e Marques Franco. (10) PROPOSTA DE AJUSTAMENTO DO PAF

- PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

" PROPOSTA - PROPOSTA DE

A JUSTA MENTO DO PAF - PLA NO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO:-

o ajustamento proposto deve-se à

necessidade de ajustar o PAF aos compromissos assumidos, designadamente: 1 - Amortização
antecipada do Leasing Imobiliário dos pavilhões do Parque Empresarial de Lanheses (Reforço de
500.000,00{); 2 - À aquisição de um terreno na Zona Industrial do Neiva/Chafé, (Reforço de
621.190,00€); 3 - Aproveita-se pa ra ajustar o Plano às expectat ivas de financiamento de novas
candidaturas apresentadas no âmbito do novo quadro comunitário, reforçando a rúbrica
"Investimentos no Domínio Publico). (a) José Maria Cost a.".

A Câmara Municipal deliberou

aprovar a transcrita proposta e nos termos e ao abrigo do artigo 5°, número 2 da Lei
nº 43/2012, de 28 d e Agosto (PAEL), conjugado com número 2 do artigo 2'1 da Portaria
nº 281-A/ 2012, de 14 de Setembro, solicitar à Assembleia a aprovação do referido
Plano de Ajustamento Financeiro. Esta deliberação foi tomada por maioria com os
votos favoráveis do Presid ente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre
e Maria José Guerreiro e a abstenção dos Vereadores Ed uard o Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e lida Figueiredo. Por últirno, foi ainda deliberado que o
mencionado documento não ficasse transcrito na ata, pelo que, depois de assinado por
todos os Membros presentes da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas as
folhas, fica arquivado na pasta anexa ao livro de atas, nos termos do artigo 5(' do
Decreto-Lei número 45.362, d e 21 de Novembro de 1963, na redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei número 33-l/82, de 19 de Agosto. Es ta deliberação foi tomada
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos,
Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueired o, Eduardo Teixeira, Helena Marques
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e Marques Fran co. ( 11) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE

FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta q ue segu idamente
se transcreve:- '' PROPOSTA- PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS JU NTAS DE FREGUESIA:- Nos
termos da Lei

nº

75 /2013 de 12 de Setembro, conforme regu lamento aprovado na

Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito da colaboração técnicofinanceira que o Município de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as Junta s de
Freguesia, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios para a execução de obras. A
Câmara Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as freguesias, de
acordo com o acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais relat ivos aos
empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento
em 2016 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar
pelos Serviços Técnicos Municipais:

Juntas de Freguesias

Montante
(euros)

U. F. Serreleis / Cardielos
JF Amonde
JF Areosa
JF Alva rães

5.500
2.850
33.000
15.000

JF Vila de Punhe

11.500

JF Castelo do Neiva
JF Outeiro
U.F. Nogueira, Vilar e Meixedo
TOTAL

12.000
35.000
5.000
119.850

Designação Obra
Rua Padre Soares - 1!. Fase
Reparação Tra tor
Campo de Jogos APPACDM e Iluminação
Arranjo Urba nístico - Envolvente lgre1a - 21. Fase
Requalificação Av. Pr. Júlio Cândido Costa Iluminação Pública
Rua Boa Sorte
Requalificação Salão Social - 1!. Fase
Alargamento Caminho Maroco - Meixedo

Número de
Compromi sso

3639
3640
3641
3642
3643
3644
364S
3646

(a) José Maria Costa. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.
Esta deliberação foi tomada u nanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. (12) PROTOCOLO DE

COLABORAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO

URBANA, IP E ACAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO - PROGRAMA
REABILITAR PARA ARRENDAR - HABITAÇÃO ACESSIVEL:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

" P ROPOSTA -

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP E
A CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO - PROGRAMA REABILJTAR PARA ARRENDAR HABITAÇÃO ACESSÍVEL -

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
ENTRE
O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, l.P.

e
A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Considerando que:
r::,A reabilitação das áreas urbanas antigas, em especial os centros históricos, é um desígnio nacional;
~ Este desígnio se constitui como um enorme desafio para todas as entidades, sejam elas públicas

ou privadas e visa regenerar os centros urbanos, contribuir para a sua dinamização e valorização
económica e facilitar o acesso das famílias à habitação;
qA aposta do setor da reabili tação urbana, a par de out ras iniciativas, contribui indubitavelmente
para a criação de emprego e a dinamização do mercado do arrendamento;

r:::,o

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, l.P., tem por missão assegurar a concret ização

da política definida pelo Governo para as áreas da habitação e da reabilitação urbana;

r:::,o

IHRU, 1. P., neste contexto, criou uma linha de financiamento, designada por Reabilitar para

Arrendar - Habitação Acessível, por forma a concorrer, simultaneamente, para o alcance dos
obj etivos estabelecidos nos vários documentos estratégicos e de política pública em matéria de
Reabilitação Urbana, e cuja disseminação e operacionalização se ambiciona que seja o mais
abrangente possível; O novo programa "Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível", tem por
objetivo o financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a
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30 anos, que após a reabilitação se destinem predominantemente a fim habitacional, devendo as
frações habitacionais destinar-se a arrendamento em regime de renda condicionada;
~A

Câmara Municipal de Viana do Castelo está fortemente empenhada em promover a reabilitação

urbana do centro histórico de Viana do Castelo, bem como dos imóveis antigos que estejam
degradados, apoiando os proprietários nos processos de licenciamento dos imóveis a reabilitar.
Assim, entre:
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 1. P., adiante designado por 12 Outorgante ou IHRU,

1. P., com sede na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n.2 5 - 8.2 andar, em Lisboa, representado
neste ato pelo Presidente do Conselho Diret ivo, Senhor Arq. Víctor Reis;

e
A Câmara Municipal de Viana do Castelo, adiante designada como 2.2 Outorgante ou Câmara
Municipal, representado neste ato pelo seu Presidente, Eng.2 José Maria Cunha Costa;

É celebrado o presente protocolo de cooperação institucional, no âmbito do programa "Reabilitar
para Arrendar - Habitação Acessível" .

Cláusula 1!!
1.

O presente protocolo tem como fin alidade definir os termos e condições de cooperação
institucional no âmbito da promoção do programa "Reabilitar para Arrendar - Habitação
Acessível".

2. O enquadramento desta parceria obedece ao previsto nos diplomas e no regulamento definido
para o programa.

Cláusula 2!!
Os ora outorgantes estabelecerão, por escrito, a informação que é considerada relevante para efeitos
da cláusula anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser definas no futu ro.

Cláusula 3!!
Neste termos, o IHRU, 1. P., obriga-se a:

1.

Promover e realizar ações de formação dirigidas aos elementos que venham a ser designados pela
Câmara Municipal.

2.

Assegurar o apoio à Câmara Municipal na divulgação e esclarecimentos sobre o programa, através
de um canal aberto no Instituto para o efeito.

3.

Manter actualizada a informação relativa ao programa " Reabilitar para Arrendar - Habitação
Acessível" e informar a Câmara Municipal dessas atualizações.

4.

Facultar à Câmara Municipal o material de suporte de que disponha em relação à informação
sobre o programa .

Cláusula 4!!
Por seu turno, a Câmara Municipal obriga-se a:

1.

Identificar proprietários, que sejam detentores de património habitacional a carecer de
reabilitação, promovendo junto destes a divulgação do programa "Reabilitar para Arrendar Habitação Acessível".

2. Contribuir para a divulgação pública do programa nomeadamente difundindo a informação
facultada pelo IHRU, l.P ..
3.

Apoiar os promotores, proprietários e projetistas nos processos de licenciamento das obras de
reabilitação dos imóveis candidatos ao programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível.

Cláusula S.!!
1. Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas Terceira e Quarta, e com o propósito de agilizar e articular
os processos da cooperação institucional, os outorgantes acordam designar um representante de
cada um deles, que será o gestor.
2.

Para os efeitos previstos no número anterior, são designados:
a)

Em representação da Câmara Municipal o Arqtº Luís Nobre, vereador com o pelouro do
urbanismo;

b)

Em representação do IHRU, l. P., a Diretora da Direção de Gestão do _ __ _

Cláusula 6.S!
1. O IHRU, l.P., aceita a extensão deste protocolo a outras entidades que venham a ser identificadas
pela Câmara Municipal, no domínio da divulgação e do apoio técnico no âmbito do Programa
Reabilitar para Arrendar- Habitação Acessível.
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2. Para efeitos do disposto no número anterior, essas entidades devem manifestar a sua vontade,
de forma expressa, junto da Câmara Municipal e do IHRU, 1. P., mediante simples comunicação
por correio eletrónico, daquela intenção.

Cláusula 7.!!
1.

O presente Protocolo é celebrado por o período de três anos, produzindo efeitos na data da sua
assinatura.

2. Findo o prazo referido no número anterior, o Protocolo considera-se automaticamente renovado
por igual período, se não for denunciado por qualquer uma das partes, com a antecedência
mínima de 30 (trinta} dias, em relação ao seu termo ou de qualquer uma das suas renovações,
mediante carta registada com aviso de receção para a morada oficial das partes.
Feito em dois exemplares, de igual valor e conteúdo, valendo os mesmos como originais, ficando um
em poder do IHRU e outro em poder da Câmara Municipal.
(a} Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita pro posta. Es ta
deliberação foi tomada unanimidade estand o presentes o Preside n te d a Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José G uerre iro, Ilda Figueiredo, Eduardo
Teixeira, H elena Marques e Marques Franco.

(13) PROTOCOLO COM O IPVC -

FERIAS DE VERÃO: - Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta q ue
seguidamente se h·anscreve:- "

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
ENTRE
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
E
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
É missão da Câmara Municipal de Viana do Castelo e do Instituto Politécnico de Viana do

Castelo promover a educação dos jovens, o sucesso escolar, bem como, o desenvolvimento
de um conjunto de valores sociais e humanos, como a igualdade de oportunidades, a

solidariedade, a cooperação, a coesão social, a valorização das diferenças, a cidadania ativa e
a democracia participativa.
De forma a prosseguir esta missão, o Município e o Instituto Politécnico pretendem unir
esforços no sentido de apoiar o desenvolvimento transversal dos jovens em diferentes fases
do seu percurso educativo, desde o primeiro ciclo até o ensino superior, através da
potenciação de um conjunto de proj etos que estas entidades promovem anualmente na área
da educação e que apresentam interesse mútuo nomeadamente, os projetos "Férias de
Verão 2016", Academia Júnior e " Bolsa de Apoio Social".
O projeto "Férias de Verão 2016", promovido pela CMVC, tem como objetivo principal o
envolvim ento de jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, com o meio
ambiente e o conhecimento do meio rural, utilizando-os como fatores potenciadores: de
aprendizagens,

da

concretização

de experiências

únicas,

do desenvolvimento de

competências de autoaprendizagem, do desenvolvimento da cidadania através de um
espírito crítico, inovador e criativo, do respeito pela natureza e pela história dos espaços que
ocupam, de aprendizagens sociais de sustentabilidade humana e do despertar para técnicas
alternativas de subsistência social, de vivência em grupo como tal, no respeito pelo outro e
pe la sua identidade, liberdade física e psicológica. Este projeto su rge da necessidade dos Pais
e Encarregados de Educação em procurar um local seguro onde colocar os seus filhos, durante
os seus períodos de férias letivas, bem como, da importância em promover o gosto pela
educação e em particular pelas ciências.
O projeto " Bolsa de Apoio Social" do Inst itut o Politécnico de Viana do Castelo, promovido
pelos Serviços e Acção Social, pretende ajudar finan ceiramente alunos do IPVC e, em
simultâneo, proporcionar experiências práticas em contexto real que favoreçam o
desenvolvimento de competências pessoais e técnicas, as quais serão importantes para
facilitar a futura integração no mercado de trabalho, respondendo, desta forma, a problemas
sociais id entificados na Comunidade Académica, que influenciam fortemente o insucesso e o
abandono escolar e para os quais os alunos não encontram resposta nos tradicionais
formatos de apoio. O projeto "Academia Júnior", por outro lado, pretende proporcionar a
crianças, entre os 6 e os 14 anos, o acesso a experiências nas Escolas do IPVC que de uma
forma divertida, procuram estim ular, o gosto pela aprendizagem, através da organização de
atividades práticas em Laboratórios de Química, de Biologia, de Engenharia Alimentar, em
Oficinas de Expressão Plástica, em Ateliers de Cerâmica, em Construção de Herbários, entre
outros.
Assim e tendo em vista a concretização desta colaboração, o Município de Viana do Castelo,
representado pelo seu Presidente, José Maria Costa e o Instituto Politécni co de Viana do
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Cast elo, adiante designado por IPVC, representado pelo seu President e, Rui Alberto Martins
Teixeira, acordam no seguinte Protocolo:

CLAUSULA 1
Objetivos
1. Cria r experiências educativas e lúdicas inovadoras;
2. Proporcionar aos participantes no projeto " Férias de Verão 2016" momentos de acesso
ao conhecimento, de lazer e divertimento;
3. Organizar atividades que contribuam para o desenvolvimento integral e harmonioso das
crianças e jovens, ao nível psico-motor, cognit ivo e sacio-afet ivo;
4.

Preveni r o abandono escolar e promover o sucesso educativo em todos os níveis de
ensino;

5.

Apoio aos alunos do IPVC proveni entes de contextos economicamente desfavorecidos
potenciando desta forma o seu sucesso académico;

6.

Promover o acesso aos níveis de ens ino mais elevados de t odos os alunos
independentemente do contexto sócio económico em que estão inseridos;

7 . Contribuir para o bem-est ar e para o reforço da autoestima dos pa rticipantes nos

diferentes projetos;
8 . Fomentar as relações interpessoais e de solidariedade, apelando ao seu sentido crítico e
de responsabilidade;
9.

Sensibilizar para a importância da sa lvaguarda do património histórico e natural;

10.

Favorecer a inter-relação fam íl ia/comunidade/instituição, em ordem a uma valorização,
aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio.

11.

Transmitir hábitos corretos de saúde, higiene e alimentação.

CLAUSULA li
Obrigações do Município de Viana do Castelo
Compete ao Município de Viana do Cast elo:

1.

Promover e Coordenar o Projeto " Férias de Verão 2016";

2.

Assegurar o transporte das crianças para as Escolas do IPVC para participarem nas
atividades incluídas no projeto;

3.

Selecionar as atividades disponíveis no catálogo de atividades da Academia Júnior do
IPVC;

4.

Contribuir para o Fundo de Apoio Social do IPVC, até ao montante de 19.500,00€
(compromisso"º 3.665);

5.

Assegurar o adequado acompa nhamento das crianças que se deslocam às instalações do
IPVC.

CLAUSULA Ili

Obrigações do IPVC
Compete ao Instituto Politécnico de Via na do Castelo:
1. Disponibilizar e executar um programa de atividades no âmbito do projeto "Academia
Júnior", nas suas escolas, definido em acordo com a CMVC, sendo que:
a) As atividades decorram em espaços físicos adequados e acolhedores, de acordo com
a legislação em vigor, para o efeito;
b) Exista uma diversidade nas atividades propostas, de forma a estimular a criatividade
e o desenvolvimento, possibilitando a participação livre, tendo em conta ainda as
diferenças etárias e os interesses individuais;
c) Se estimule a criatividade e a afirmação da personalidade de cada um, recorrendo às
áreas propostas;
2. Ceder as instalações dos vários polos do IPVC, incluindo salas de aula, laboratórios,
refeitórios, entre outros, necessárias para o desenvolvimentos das atividades;
3. Assegurar o fornecimento de serviço de refeições/almoços a todas as criança s/jovens
inscritos no projeto;
4. Assegurar a adequada gestão das verbas alocadas pela CMVC ao projeto "Bolsa de Apoio
Social".

CLAUSULA IV
O presente Protocolo de Cooperação não poderá ser fonte de obrigações para as partes, para
além das que decorrem do seu clausulado.

CLAUSULA V
O presente Protocolo de Cooperação tem duração de um ano.
(a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os

Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo, Eduardo
Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. (14) APOIO À ACTIVIDADE

DESPORTIVA MEDIDA 2 -:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta
que seguidamente se h"at1Screve:- " Proposta -APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS -

MEDIDA 2 -
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No quadro do exercício das suas competências A Câmara Municipal desenvolve uma política de apoio à
construção/beneficiação e apetrechamento de equipamentos desportivos, por parte de Juntas de Freguesia e
de Clubes e Associações, sendo que o apoio às associações está integrado no quadro geral de apoio ao
Associativismo Desportivo- Medida 2. A Câmara Municipal recebeu diversas solicitações de apoio, quer das
Juntas de Freguesia, quer de Associações Desportivas para proceder à execução de obras de beneficiação de
instalações existentes, bem como de reforço do seu apetrechamento. Anali sados os mesmos e tendo presente
a necessidade de se aproveitar o período do "defeso desportivo" para a sua execução, de forma a minimizar os
constrangimentos causados, deixa-se à consideração superior a atribuição dos seguintes apoios:

ASSOCIAÇÕES /CLUBES 1

OBRA

Neves Futebol Clube

Obras beneficiação do relvado

Sociedade Columbófila Neves

Revestimento e pintura muros vedação

APOIO

Comprom isso
nº

10.500,00

3.659

2.500,00

3.660

14.300,00
3.661
Sport Clube Vianense
Obras beneficiação do relvado
A concretização destes apoios será feita através da celebração de protocolos especificos.
(a) Vítor Lemos''.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a h·anscrita proposta. Esta

deliberação foi tomada unanimidade estando presentes o Presiden te da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, lida Figueiredo, Eduardo
Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. (15) APOIO À ACTIVIDADE

DESPORTIVA - MEDIDA 4:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA -

APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA- MEDIDA 4

- De acordo com o previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo Desport ivo, as
Associações/Clubes do Concelho procederam à candidatura à Medida 4, solicitando apoios para
acções e eventos de carácter compe t itivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos respectivos
pedidos e reconhecendo a importância destas acções/iniciativas no desenvolvimento dos projectos
das Associações/Clubes, na melhoria das diversas modalidades, na promoção de hábitos da vida
saudável e na projecção da cidade de Viana do Castelo, proponho a atribuição dos apoios abaixo
indicados: eventos a realizar, bem como, de participação em provas desportivas no estrangeiro.

[

ASSOCIAÇÃO/CLUBE
Associação Natação Minho

ATIVIDADE

1 APOIO

r C~

Ili Meet1ng Águas Abertas Sta. Agonia 2.000.00 E

Grupo Desportivo Centro Paroquial Santa Marta Portuzelo 41° Circuito Santa Marta de Portuzelo

2.500.00 € -

3.662
3.663]

(a) Vítor Lemos". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita prop osta.

Esta

deliberação foi tomada unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo, Eduardo
Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. (16) APOIO PARA AQUISIÇÃO DE

CARRINHA - DARQUE KA YAK CLUBE:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada
a proposta que seguidamente se transcreve:-

"Proposta - APOIO AO ASSOCIATIVISMO

DESPORTIVO - MEDIDA 3 - O Darque Kayak Clube, fundado no ano de 1994, é uma associação

promotora da canoagem de competição

e Lazer e associação de defesa do ambiente, tem como

objetivo prioritário da sua intervenção associativa a promoção e o desenvolvimento da canoagem no
espaço do concelho de Viana do Castelo envolvendo cerca de 2.400 atletas/praticantes distribuídos
pelas áreas da formação, competição e recreação, 65 dos quais são federados. A atividade
desenvolvida tem revelado um crescimento constante e sustentado nos resultados obtidos. No
âmbito do projeto do Centro de Mar, o clube enquadra-se no objetivo de promoção de Viana do
Castelo como cidade náutica e no desenvolvimento do turismo náutico. Promove também a iniciação
da atividade da canoagem nas escolas do Concelho através do projeto Náutica nas Escolas. Tendo
presente que o Darque Kayak Clube disponibiliza aos vianenses a possibilidade da prática desportiva
da canoagem, com tendência a aumentar, tendo presente a sua participação nos quadros
competitivos nacionais e internacionais e consciente da importância do fator logístico de transporte
para o desenvolvimento desportivo, o município delibera apoiar a aquisição de uma viatura de 9
lugares com gancho de atrelado e grade de tejadilho no va lor de € 31.000 (compromisso
para o Darque Kayak Clube. (a) Vítor Lemos". A

n2 3.664)

Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada unanimidade estando presentes o
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Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. ( 17) APOIO

AO NUCLEO MUSEOLÓGICO DA MOTO ANTIGA:- Pela Vereadora Maria José
Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " Proposta -

Apoio

ao Núcleo Museológico da Mota Antiga - No âmbito do Protoco lo assinado entre o Município de
Viana do Castelo, a Junta da União de Freguesias de Cardielos/Serreleis e a Associação das Velhas
Bielas de Viana, no sentido de ser constituído o Núcleo Museológico da Moto Antiga, delibera-se a
atribuição de um apoio de 10.300€, destinado a custear despesas inerentes à instalação do mesmo,
mediante entrega de auto de medição. (a} Maria José Guerreiro." .

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a h·ru1scrita proposta. Esta deliberação foi tomada unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,
Ma ria José Guerreiro, flda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Helena Marq ues e Marques
Frru1co. (18) VIANAFESTAS - APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE NOSSA

SENHORA D' AGONIA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro fo i apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- PROPOSTA - VIANAFESTAS- APOIO À REALIZAÇÃO DAS
FESTAS DE NossA SENHORA o' AGONIA - As Festas de Nossa Senhora d' Agonia são reconhecidas como
sendo uma das romarias com mais notoriedade pelo seu respeito pela tradição e salvaguarda do
património cultural. Constituem, também, um polo de atractividade, fazendo confluir a Viana do
Castelo milhares de pessoas que contribuem para o desenvolvimento do comércio local e para a
concretização de oportun idades de negócio em diversas áreas. Dada a relevância das Festas de Nossa
Senhora d'Agonia, propõe-se na 1ª fase um apoio de 150.000€ (N!! de compromisso: 3667} com vista

à preparação das mesmas. A este apoio acresce a transferência da exploração do terrado, no período
de 4 a 31 de Agosto, assim como a dispon ibilização do apoio logístico do Armazém das Festas, da

D.C.M, da D.E.T.E e da D.S.U, assim como dos materiais necessários à montagem do Cortejo
Etnográfico, da Festa do Traje e da Serenata. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques
Franco. (19) AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - 4 ª GALA DE ELEIÇÃO DA RAINHA

DAS VINDIMAS 2016:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- PROPOSTA - Autorização de despesas - 4! Gala de
Eleição da Rainha das Vindim as 2016 - A eleição da rainha das vindimas, que neste ano de 2016
contou com a sua IV edição em Viana do Castelo, constitui uma das actividades desenvolvidas pelo
Município de Viana do Castelo com vista à promoção do enoturismo e à defesa das tradições e da
cultura rural. Para apoiar o desenvolvimento desta iniciativa e a representação do Município de Viana
do Castelo em Lagoa, onde se desenrolará a final, propõe-se a aprovação do pagamento de despesas
até 5.000€. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

proposta. Esta deliberação foi tomada unanimidade estando presentes o Presidente
da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda
Figueiredo, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. (20) ALTERAÇÃO

À POSTURA DE TRANSITO - AVENIDA DOS COMBATENTES- NOITE E FINS DE
SEMANA:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguida mente se
transcreve:- " P ROPOSTA G UERRA - AGOSTO

CONDICIONAMENTOS DO TRÂNSITO NA A VENIDA DOS COMBATENTES DA G RANDE

2016 - A Avenida dos Combatentes transformou-se num espaço de referência da

cidade, razão pela qual, nomeadamente no período de Verão, assistimos a uma elevada concentração de
pessoas nas diversas esplanadas e, consequente, de circulação nas zonas pedonais, elevando o conflito e
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risco de ocorrências indesejáveis com o trânsito automóvel. Assim, no sentido de eliminação de riscos e
de serem garantidas os mais elevados padrões de segurança, de peões e automobilistas, com destaque,
durante os fins-de-semana, essencialmente, no período noturno, torna-se necessário proceder a
alterações

à Postura de Trânsito. Deste modo, as alterações a introduzir, ao abrigo do Artigo 6.2 da

Postura de Trânsito de Viana do Castelo, são as seguintes:

•

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, no troço compreendido ent re a Praça do Eixo Atlântico
e a Rua General Luís do Rego, das 20.00 horas às 02 .00 horas do dia seguinte, será proibido o trânsito
nos seguintes dias:

•

o

De 5 a 7 de agosto;

o

De 12 a 15 de agosto;

o

De 26 a 28 de agosto.

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, no troço compreendido entre a Rua General Luís do
Rego e a Avenida Conde da Carreira, das 20.00 horas às 02.00 horas do dia seguinte, será proibido o
trânsito no sentido norte/sul nos seguintes dias:
o

De 5 a 7 de agosto;

o

De 12 a 15 de agosto;

o

De 26 a 28 de agosto.

(a) Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada unanimidad e estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo, Eduardo
Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. (21) APOIO ASSOCIAÇÃO GATOS DE

NINGUEM - PROPOSTA DO PSD:- Pelos Vereadores do PSD foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:

" PROPOSTA - A POIO A SSOCIAÇÃO - GATOS DE

NINGUÉM - A Associação Gatos de Ninguém, foi formalmente constituída em novembro de 2014.
Adotaram desde sempre, campanhas de sensibilização no meio onde estão inseridos e, só em 2015,
ajudaram 317 gatos, dos quais esterilizaram 75, castraram 24 e promoveram a adopção de 166. Em

2016,ainda nem meio ano passou e já ajudaram 158 gatos, têm colónias para os animais de rua
dormirem e comerem e já esterilizaram 31 e castraram 17. Este ano foram já adotados 66. Vivem de
uma espécie de quotas de sócios e fundadores. Os custos fixos rondam os 300 euros mês, aos quais
acrescem as despesas variáveis com os veterinários e que se acumulam de dia para dia. Tendo em
conta que este serviço tem um impacto direto na limpeza do centro histórico da cidade, em questões
de saúde pública e, igualmente importante, no bem-estar destes animais. Propomos por isso um apoio
mensal de 500€, para que estes voluntários consigam suprir partes das despesas, desta meritória
instituição. (a) Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques.".

Pelo Presidente da

Câmara foi esclarecido que esta Associação não apresentou a sua candidatura a apoios
regulares de acordo com o Regulamento Municipal e edital afixado. Como é sabido, a
Câmara Municipal não pode violar os regulamentos existentes, nem alterar as regras
de atribuição de apoios desta forma avulsa. Aceitará todavia que no dia 15 de
Setembro seja apresentada uma proposta de atribuição de um apoio a título
extraordinário para o fim pretendido depois de avaliada a situação pela Vereadora do
pelouro. Face aos esclarecimentos prestados os Vereadores do PSD declararam retirar
a referida proposta. (22) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal
deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em vigm:" INFORMAÇÃO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A presente proposta de alteração
orçamental justifica-se pela necessidade de se proceder a ajustamentos/transferências entre rubricas
correntes. As rubricas 0701030199 e 0701030202 foram reforçadas para assumir o compromisso com
aquisição do prédio urbano destinado à ampliação do Museu de Artes Decorativas e aquisição do
edifício do Sport Clube Vianense.
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Esta d eliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre e Maria José Guerreiro, os votos
contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marqu es Franco e Helena Man1ues e a
abs tenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (23) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A
Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35º da Lei nº 75/ 2013,
de 12 de Setembro, ratificar o d espacho do Presidente datado de 22 de julho findo, pelo
qual autorizou a prorrogação de prazo para entrega das propostas respeitante ao
concurso público da empreitada de "Requalificação d o Espaço Público d o Centro
Histórico de Darque - Rua Manuel Espregueira, Rua Sacadura Cabral, Rua Dr. Carteado
Monteiro e Rua do Poço". Esta deliberação foi tomada unanimidade estando p resentes
o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís N obre, Maria José
Guerreiro, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques Franco.
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(24) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem
de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se
registado as seguintes intervenções:- PIRES VIANA - Que abordou os seguintes
assuntos:- 1. Abate de Pinheiros - Referiu que a autoridade marítima promoveu o
abate d e vários pinheiros no Cabedelo mas não p romoveu a remoção da respetiva
madeira. 2. Choupos - Referiu que alguém mal-intencionado feriu vários choupos
também no Cabedelo para que viessem a morrer. 3. Requalificação de várias ruas de
Darque - Referiu-se á necessidade d e continuar o esforço de requalificação das ruas
de Darque d esignadamente da Rua Carteado Mena. ÁLVARO CORRETA- Referiu-se ao
encerramento da canti na da Escola e Jardim de Infância da Passagem em Moreira de
Geraz do Lima, considerando que não havia fundamento ou justificação para tal e que
agora a comida passou a ser confecionada na Escola de Santa Maria de Geraz do Lima
e é transportada de forma muito precária para aquela. A Vereadora Maria José
Guerreiro deu un1a explicação detalhada das razoes que levaram a autarquia a
ponderar esta situação, no entanto ficou agendada urna reunião para avaliação com
ao pais. DA RIO SÁ - Que abordou os seguintes assuntos:- 1. Coração de Viana Questionou se o "Coração de Viana" usado designadamente nas peças de filigrana
está registado como símbolo de Viana ou pode ser usado indiscriminadamente. O
Presidente da Câmara esclareceu que o desenho de Coração de Viana que esta
registado é aquele que é estilizado e aparece em vários documentos de promoção
tur.ística da região . 2. Limpeza de Matas - Referiu o facto de ter feito já várias queixas
pelo facto de as matas em volta da sua casa em Carreço carecerem de ser desmatadas
e limpas, facto q ue não tem acontecido por as autoridades desconhecerem os

proprietários. O Presidente da Câmara informou que vai operacionalizar uma melhor
fiscalização. 3. Parques de Estacionamento - apelou à Câmara Municipal para que
interceda junto dos proprietários d os parques de estacionamento para q ue revejam as
tabelas de tarifas, pois são muito caras e não contribuem de forma alguma para
atraírem pessoas ao centro da cidade. EuGENJA JÁCOME- Voltou a protes tar pelo facto
de a Câmara Municipal não ter ainda conseguido disciplinar o trânsito e o
estacionamento na Rua Frei Bar tolom eu dos Mártires, com o já prom eteu algumas
vezes. O Presidente da Câmara informou que está a ser estudada uma solução. (25)

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos term os do número3 do artigo 57° da Lei
n.0 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em min uta,
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 unanimidade estando presentes o Presidente da Câm ara e os
Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, lida Figueiredo, Eduardo
Teixeira, Helena Marques e Marques Franco. E, nada mais havend o a tratar, o
Presidente da Câmara, pelas dezanove horas, declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente acta.
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