- - - Aos nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e dezasseis, no Auditório do
Castelo Santiago da Barra desta cidade de Viana do Castelo, realizou-se uma sessão
ordinária da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, sob a presidência de Maria
Flora Moreira da Silva Passos Silva. Secretariaram a presente sessão os Deputados
Municipais Manuel Pinto Costa e como Segundo Secretário da Mesa e a convite da
Presidente da Me.sa, na ausência do titular do cargo , exerceu as funções o deputado
municipal Amândio Passos Silva ao abrigo do disposto no artigo 12° do Regimento desta
Assembleia Municipal conjugado com o artigo 46° da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro.
Secretariou, em cumprimento do disposto no número 3 do artigo 55° do Regimento
desta Assembleia Municipal, a Coordenadora Técnica da Secção de Actas e Apoio aos
Órgãos Autárquicos, Georgina Maria Ferreira Marques. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Câmara Municipal de Viana do Castelo fez-se representar pelo seu Presidente,
José Maria da Cunha Costa. Assistiram também à presente reunião os Vereadores da
mesma Câmara Municipal, Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro e Helena Marques.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - Pelas vinte e uma horas, foi declarada aberta a reunião com a presença de 51
deputados municipais e a falta de 4 conforme documento que se junta sob o número 1.- - - Uma vez que será feito registo magnético, apenas se fará referência às
intervenções feitas durante a sessão da Assembleia Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento dos seguintes documentos:- - - - PEDIDO DE RENÚNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO l\IO ARTº

76°

DA LEI N. 0

169/99,

DE

18 DE SETEMBRO - Manuel Augusto Jesus Lima (PS), e que irá ser subst ituída por Elisa
Arieira Ruivo (PS), eleita que se segue na correspondente lista. Mais foi deliberado,
por unanimidade, aprovar a acta em minuta, nesta parte, para surtir efeitos imediatos.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTº

78°

DA LEI N. 0 169/99,

DE 18 t>E SETEMBRO:- João Fernando Rodrigues Cruz (PSD), pelo período de 2 dias;

Paulo Jorge Costa Lains (PS), pelo período de 8 dias e Tiago José Martins (PS), pelo
período de 30 dias. A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar os
referidos pedidos de substituição. Mais foi deliberado, também por unanimidade,
aprovar a acta em minuta, nesta parte, para surtir efeitos imediatos. Os referidos
Deputados

Municipais

foram

substituídos

pelos

eleitos

que se

seguem na

correspondente lista, respetivamente Maria do Sameiro Alves Pereira de Sá (PSD) e
Tomás da Conceição Lima Ribeiro (PS) e que iniciaram de imediato as suas funções como
Deputados Municipais tendo em atenção que se encontravam presentes na sala e que a
sua identidade é do conhecimento pessoal da Presidente da Assembleia. - - - - - - - - - - - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA

C) Nº 1 ARTº 38° DA LEI N. 0

169/99, DE 18 DE SETEMBRO, do Presidente da União de Freguesias de Geraz do Lima
(Santa Maria, Sta. Leocádia, Moreira) e Deão que se faz substituir por José Alves
Lima e tendo em atenção que se encontrava presente na sala, e cuja identidade é do
conhecimento pessoal da Presidente da Mesa, iniciou de imediato as suas funções como
Deputado Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seguidamente, foi submetida a aprovação a acta número 3/2016 da reunião da
Assembleia realizada em 24 de junho findo , não se tendo registado qualquer
intervenção, foi posta à votação tendo sido aprovadas por maioria, com uma abstenção
de deputado que não esteve presente na referida sessão. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Antes de iniciar o período de antes da ordem do dia, a Presidente da Assembleia
deu conhecimento de diverso expediente recebido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- - - A Presidente da Mesa da Assembleia, em cumprimento do disposto no artigo 28°
do Regimento, deu conhecimento que chegaram à mesa quatro documentos (doe. nºs 2,
3, 4 e 5) de cujo teor foi dado conhecimento através da leitura dos mesmos, tendo de
seguida informado que seriam postos à discussão e votados no final de todas as
intervenções do período antes da ordem do dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Passou-se de imediato ao período de antes da ordem do dia, tendo-se registado a
intervenção dos seguintes Deputados Municipais:- Ana Palhares (doe. nº 6), Viana da
Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de Carreço (doe. nº 7), Elisa Ruivo (doe. nº
8), José Carlos Freitas, Manuel Pinto Costa (doe. nº 9), Marília Nunes (doe. nº 10),
Amândio Silva (doe. nº 11), Luis Palma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Findas as intervenções dos deputados municipais inscritos, o Presidente da Câmara
prestou os esclarecimentos solicitados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Presidente da Assembleia pôs a votação os documentos apresentados no início
do período antes da ordem do dia, tendo obtido a seguinte votação:~

Voto de Louvor (Festas Agonia) (doe. nº 2) - Aprovado por unanimidade;

Q

Voto de Pesar (acidente comboio Celta) (doe. nº 3) - Aprovado por unanimidade

~ Voto de Louvor (Bombeiros) (doe. nº 12) - Aprovado por unanimidade

Este documento será elaborado pela Comissão Permanente em reunião a realizar
oportunamente e tendo por base as duas propostas de voto de louvor que foram
apresentadas a discussão. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
- - - Passou-se, de seguida, ao período da ordem do dia, com os assuntos constantes do
documento que se junta sob o n.0 13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t•f) N'l

1
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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento que, em cumprimento do que dispõe
a alínea c) nº 2 do artigo 25° da Lei nº 75/2013 , de 12 de Setembro, foi distribuída
pelos Deputados Municipais a informação escrita do Presidente da Câmara (doe. nº 14),
não se tendo registado qualquer intervenção. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f) N'J1f) 2
VENDA DE PAVILHÕES I P.E.L
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título , a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 4
de agosto findo (doe. n.0 15), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade pelo que a Assembleia Municipal deliberou autorizar a venda dos imóveis
6B, 7C, 7D , 7G, 7H, 7I e 7J pelo preço de 1.121.190,00€ do Parque Empresarial de
Lanheses à empresa KGS DIAMOND PORTUGAL, LDA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t•f) N'l
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AQUISIÇÃO DO LOTE NA Z.I. NEIVAICHAFÉ
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título , a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 4

de agosto findo (doe. n.0 16), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade pelo que a Assembleia Municipal deliberou autorizar a aquisição de uma
parcela de terreno , antiga instalação da SECIL, que se encontra devoluta há vários
anos, com a área de 25.810 m 2 pelo valor de €1.053 .350. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.,.,N'l'C) Lf
2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DA CMVC
A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a proposta
referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 4 de Agosto
findo (doe. n.0 17), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação sumária acerca
deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida à votação da
Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por unanimidade pelo
que a Assembleia Municipal deliberou, ao abrigo das disposições do artigo 33, nº 1 ccc)
e do artigo 25, nº 1 a), ambos da Lei nº 75/ 2013 , de 12 de Setembro, conjugadas com
o disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL, aprovar a presente revisão orçamental. - - - - -

l,C) N'l'f) 5
PROPOSTA DE AJUSTAMENTO DO PAF-PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a

proposta referida em t ítulo, a qual foi apr ovada na reun ião camarária realizada em 4
de Agosto f indo (doe. n.0 18), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por

maioria com 5 abstenções do Agrupamento da CDU e PSD, pelo que a Assembleia
Municipal deliberou nos termos e ao abrigo do artigo 5°, número 2 da Lei nº 43/2012 ,
de 28 de Agosto (PAEL), conjugado com número 2 do artigo 2° da Portaria nº 281A/2012 , de 14 de Setembro, aprovar o referido Plano de Ajustamento financeiro. - -

P() N'l

1
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ISENÇÃO DE IMT - lACOVIANA
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título , a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 1
de Setembro corrente (doe. n.0 19), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a concessão do
benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela transmissão do direito de
propriedade do lote de terreno das instalações da antiga Unidade Industrial Essex
Portugal, localizadas na 2° fase da Zona Industrial do Neiva. - - - - - - - - - - - - - - -

J>f) N'l
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ISENÇÃO DE IMT -

7

KGS DIAMOND PORTUGAL LDA

- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assemb leia Municipal a
proposta referida em t ítulo, a qual fo i aprovada na reunião camarária real izada em 1
de Setembro corrente (doe. n.0 20), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a concessão do

benefício f iscai de isenção total de IMT devido pela transmissão do direito de
propriedade das frações 6B, 7D, 7G, 7H, 7!, 7J e 7C com a área de lote 3.516,00 m2
de área coberta, no Parque Empresarial de Lanheses. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t•f)N'l,f) a
FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
- - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em t ítulo, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 4 de agosto findo (doe. n.0 21), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção do deputado
municipal Vasco Vilar (doe. nº 22). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finda esta intervenção, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com 8 votos contra do Agrupamento do PSD, pelo que
a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto nas alíneas d) do nº 1 do artº
25° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e artigo 112° do Decreto-Lei nº 287/2003,
de 12 de Novembro , fixar as taxas do I.M.I. nos seguintes termos:Q

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

i:;,

A prevista na alínea e) do artigo 112° do CIMI - Prédios urbanos avaliados: 0.37%;

i:;,

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

i:;,

Mais foi deliberado aprovar a dedução ao valor do !MI em função do número de
filhos , prevista no n.º 1 do artigo 112.0 - A do CIMI, aditado pelo artigo 162.0 da Lei
7-A de 30/03, de acordo com a seguinte tabela:
N.0 dependentes a cargo
2
3 ou mais

Dedução Fixa
40€
70€

1,() N'I'() f)
LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC
RELATIVA AO ANO DE 2016
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 4
de agosto findo (doe. n. 0 23), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção do deputado municipal
Eduardo Viana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finda esta intervenção, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com 8 (oito) votos contra do Agrupamento do PSD,
pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a referida proposta e nos termos
das disposições conjugadas das alíneas d) do nº 1 do artigo 25.0 da Lei n.0 75/2013, de
12 de Setembro e do artigo 18.0 da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro lançar uma
Derrama correspondente a 1,5 % sobre o Lucro Tributável do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas , relativo ao ano de 2016, para os suje itos pass ivos
com volume de negócios superior a 150.000,00€. Mais deliberou, nos termos das
disposições conjugadas do n.0 2 do artigo 16.0 e n.º 4 do artigo 18.0 , da Lei n.0 73/2013 ,
de 3 de setembro isentar de Derrama os sujeitos passivos com um volume de negócios,
no ano anterior, inferior a 150.000 ,00€. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t•()N'l'()
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PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a

proposta referida em título. a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 4
de agosto findo (doe. n. 0 24). tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção da deputada municipal
Marília Nunes (doe. nº 25). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finda esta intervenção, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com 8 (oito) votos contra do Agrupamento do PSD,
pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abrigo do disposto na das alíneas e) do nº
1 do artº 25°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro aprovar a participação de 5~º no
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Viana do Castelo, relativa
aos rendimentos do ano de 2016, n.º 1 do artigo 26.0 da Lei n.º 73/2013 de 3 de
Setembro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11()N'l'() 1 1
TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM

{TMDP)

- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título , a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 4
de agosto findo (doe. n.0 26), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto , e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara e foi aprovada por maioria
com um voto contra do Agrupamento do PS, pelo que a Assembleia Municipal deliberou

aprovar a referida proposta e ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 1 do artº 25°,
da Lei nº 75/ 2013, de 12 de Setembro, e estabelecer a Taxa Municipal dos Direitos
de Passagem (TMDP), fixando o seu montante em 0,25io sobre cada fatura emitida
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis
ao público, em local f ixo, para todos os clientes f inais deste Município. - - - - - - - - - - - - Pelo deputado José Carlos Resende (PS) foi proferida declaração de voto.- - - - -

I•()N'I'() 12
REGIME DE INCENTIVOS 2017
[NORMAS EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2017)
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título , a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 4
de agosto f indo (doe. n.0 27), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou ao abr igo do disposto na alínea
g) do número 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a seguinte
alt eração aos seguintes documentos:-

REGIME DE INCENTIVOS 2017
(NORMAS EXCECIONA IS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2017)
O executivo municipal disponibiliza, como fatores estratégicos e de estimulo, um conjunt o de INCENTIVOS
(REDUÇÕES E ISENÇÕES) a investidores privados e institucionais, consciente da emergente necessidade em
disponibilizar um ambiente favorável ao invest iment o.
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 terri tório.
Nesse sentido, é fundamental responder com energia

e com ações de efeito imediato, alicerçadas numa

visão de futuro para o médio e longo prazo, bem como, e sempre, orientadas por uma lógica de estabilidade,
elementos fundamentais à construção de um ambiente de cumplicidade e de confiança entre o executivo
municipal, agentes económicos e consumidores.
Assim, no espírito das competências e atribuições do município no domínio da promoção do
desenvolvimento e nos termos estabelecidos na alínea m), do n5' 2, do art.º 23.2, da Lei n.2 75/2013, de 12
de Setembro, e porque uma política ativa de incentivo ao desenvolvimento, passa na sua plenitude pela
capacidade de fixação e ambiente favorável ao investimento que consigamos oferecer aos investidores e
empreendedores, que vejam no nosso território uma oportunidade para a concretização das suas iniciativas,
o município disponibiliza-se para a aprovação do conjunto de medidas de acolhimento e incentivo a seguir
descritas:

1. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
O objeto do plano est ratégico assenta no incremento e qualificação da oferta turística, em especial
articulação com a promoção dos produtos endógenos, valorização do património e economia do mar, pelo
que, nos processos de licenciamento/operações urbanísticas de novos empreendimentos turísticos, ou de
projetos de requalificação/ampliação de existentes, os mesmos beneficiarão de:
a) Isenção total de taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas;
b) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento.

2. ACOLHIMENTO EMPRESARIAL
Viana do Castelo, de acordo com o seu plano estratégico, confronta-se atualmente com um conjunto de
desafios ao nível do desenvolvimento de clusters e fil eiras 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 set ores 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 5 ou mais postos de trabalho
Criaçllo até 50 postos de trabalho
Criação superior a 50 postos de trabalho

ou

Investimento de base local
Investimento inferior a l,S milhões (

ou

Investimento superior a 1 5 mllhões€

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

d) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadament e, na agilização dos processos de
licenciamento;
e) Isenção da liquidação do Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT) nas seguintes
condições em processos de:
~

Relocalização em e para Zonas industriais ou de Atividades Económicas;

~

Ampliação em Zonas industriais ou de Atividades Económicas;

~

Investimento que, pela sua relevância estratégica, volume de investimento e postos de trabalho, o
M unicípio 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 forma lizados por um contrato de investimento, a celebrar entre o
município de Viana do Castelo - após aprovação em reunião do executivo camarário -,
do incentivo, no qual se consignarão os direit os

e o beneficiário

e deveres das part es, os prazos de execução e

implementação, as cláusulas penais e a quant ificação do valor do incentivo concedido.
3.3. Os contratos de investimento poderão ser alterados mediant e 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;
c) Cumprir com todas as disposições legais aplicáveis e com os exatos termos das licenças concedidas;
d) Comunicar previamente ao Município f utura 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, acrescida d o valor das maisvalias entretanto edificadas (valor a determinar por perito oficial da lista do Ministério da Justiça);
e) Respeitar os requisitos e condições que determinaram a concessão dos incentivos.

5. PENALIDADES
5.1. O incumprimento das obrigações estipuladas no contrato de investimento implicará a resolução do
contrato

e a aplicação das penalidades aí previstas;

5.2. As penalidades deverão ser proporcionais e, no mínimo, iguais ao incentivo concedido pelo município,
quantificado no contrato de investimento, implicando a sua devolução, acrescida de juros à taxa legal,
contados a partir da celebração do respetivo contrato.

6. ATIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS COM AS FILEIRAS DA AGRICULTURA

1

FLORESTA E

PRODUTOS DE BASE REGIONAL

No encontro das melhores condições e incentivo à implementação de projetos com capacidade inovadora e
construção de estrutura s relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base
regional, bem como para promover a diversificação da nossa economia rural, respondendo não só às suas
necessidades, mas também procurar valorizar e potenciar a sua riqueza, na garantia e integração do
reequilíbrio territorial e revitalização do nosso meio rural, o município estabelece que nos processos de
licenciamento/operações urb anísticas de novas estruturas relacionadas com a atividade agropecuária,
agroflorestal e de produtos de base regional, ou de projetos de requalificação/ampliação de estruturas
existentes, os mesmos beneficiarão de:
a) Isenção total de taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas;
b) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento.

7 . REGENERAÇÃO URBANA

As operações urbanísticas de reabilitação urbana beneficiam de:
a) REDUÇÃO de 50% do valor final das taxas de urbanização

e edificação

em operações urbanístícas de

REABILITAÇÃO.
b) Isenção de 100% das taxas previstas no art.!! 46.!! (ocupação do domínio público) e quadro XII (ocupação
do domínio público por motivos de obras), desde que r equerida até ao período máximo de 90 dias.
8. MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

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

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

No sentido de mitigar a atual conjuntura económica das empresas e famílias, justifica-se a implementaçfo
de medidas de desagravamento no cumprimento de formalidades associadas a operações urbanísticas e
consequente liquidação das respetivas taxas, nomeadamente, quando requeridas nos termos estabelecidos
no art.!! 14.!! - Pagamento em prestações, do Regulamento de Municipal de Taxas e Outra s 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 estabelecídas 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 competente processo de execução fi scal
administrativo, para cobrança do mont ante em dívida, juros moratórios e custas fiscais.

10. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS OE OCUPAÇÃO DOS LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DA
PRAIA NORTE

Considerando que os pressupostos que levaram à deliberação de 12 de dezembro de 2013 se mantém,
nomeadamente os de natureza e contexto financeiro, justifica-se a renovação da mesma deliberação nos
seguintes termos de carácter t ransitório:
a) As empresas concessionárias de lotes de terreno do Parque Empresarial da Praia Norte, podem solicitar o
pagamento das taxas anuais de ocupação até ao máximo de 12 prestações mensais, sucessivas, e de igual
montante.
b) O montante das 11 prestações diferidas, não sofrerá qualquer agravamento, designadamente por
aplicação da taxa de juro compensatória, e não terão de ser garantidas por meio de caução ou qualquer
outro mecanismo legal.
c) O atraso no pagamento de qualquer das prestações por mais de 30 dias implicará o imediato vencimento
de todas as prestações vincendas e a instrução do competente processo de execução fiscal
administrativo, para cobrança do montante em divida, juros moratórios e custas fiscais.
d) O presente regime especial de liquidação e cobrança de taxas de ocupação prevalece sobre o disposto no
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.

11. Dúvidas e omissões
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

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
DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES

(

...)
Artigo 58. 0 ·A
Norma transitória

1. Os empreendimentos turísticos e empresariais que reúnam os pressupostos previstos
n os números l e 2, e assumam as obrigações previs tas no n. 0 4 do "REGIME DE
INCENTl VOS 2017' para o concelho de Viana do Castelo, beneficiarão, até ao final do

ano de 2017, d o regime excecional de isenção de taxas e incentivos à localização de
novos empreendimentos turísticos, ou de projetos de requalificação/ampliação de
existentes e localização de n ovas 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), 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. 0 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, agroflorestal e de produtos de base regional, ou de projetos de
requalificação/ ampliação de estruturas existentes previstos no n.0 6, alíneas a) e b)
daquele regime.
3. Até final de 2017, o deferimento dos pedidos de licenciamento relativos a obras de
reabilitação beneficiam de uma redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da
respetiva liquidação, nos termos estabelecidos no n.0 7, alínea a) do "REGIME DE
JNCENTIVOS 2017".

4. A ocupação do domínio público, por motivo d e obras em operações urbanísticas de
reabilitação urbana1, beneficia da isenção, a título excecional, de 100% das taxas entre os
períodos: janeiro a junho e setembro a dezembro de 2017, nos termos instituídos no n.0
7, alínea b) do "R EGlME 0[ INCENTI VOS 2011'.
5. O deferimento das operações u rbanísticas - licenciamento ou comunicação prévia -

1 (Reabilitação Urbano)
Entende-se por reobili toçõo urbano o processo de tronsformoçào do solo urbonizodo, compreendendo o execução de obras
de conslruçõo, reconstruçõo. olteroçóo. omp1,oçõo. demolição e conservação de edifícios. lol como oefinidos no Reg·me
Jurídico do Urbonozoçõo e do Ed1f1coçõo, com o objehvo de melhorar os condições de uso, conservando o seu corócter
fundamental, bem como o conjunto de operações urbonislicos e de loteamento e de obras de urbonizoçõo, que visem o
recuperação de zonas h•stóricos e de óreas críticos de recuperação e reconversõo urbonistico, sendo tol reabili tação
certificado pelo Instituto do Hobitoçào e do Reobil>toçõo Urbono ou pelo cómoro mumc1pol consoante o coso.

relativas à modermzação 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.0 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 lermos previstos no n.') 9, alín eas a) e b) do "REGIME DE lNCENTIVOS
2017" .

7. Até final de 2017, o valor das taxas de ocupação dos lotes do Parque Empresarial da Praia
Norte, beneficia da possibilidade de liquidação em prestações nos termos determinados
no n.0 10, alíneas a), b), e) e d) do "REGIME DE l NCENTlVOS 2017".

1,()N'l,O 1!l
ALARGAMENTO DE UMA OBRA DE ARTE NA RUA DA PAREDINHA- NOGUEIRADECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
- - - A Pres idente da Assembleia submeteu à apr eciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em t ítulo , a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 21
de j ulho findo (doe. n.0 28), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação sumária
acerca deste assunt o e não se registando qualquer intervenção foi submet ida à votação
da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por unanimidade,
pelo que a Assembleia Municipal deliberou reconhecer o inter esse público municipal
par a o alargamento de uma obra de arte na Rua da Paredinha em Nogueira. - - - - - - -

(J() N'l1( )

1LI

OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "LEGALIZAÇÃO DE PISCINA, ANEXOS, CASA DE
HABITAÇÃO (CASEIRO)" - PROC. Nº 165/15- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a

proposta referida em t ítulo, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 1
de Setembro corrente (doe. n. 0 29), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação
sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi submetida

à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por
unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou reconhecer de interesse
público municipal a Operação Urbanística de "legalização de piscina. anexos, casa de
habitação" - Proc. nº 165/15. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
- - - De seguida, a Presidente da Assembleia fixou um período de 30 minutos para
intervenção aberta ao público, tendo-se registado a intervenção de Pires Viana. - - - - - - O Presidente da Câmara prestou diversos esclarecimentos. - - - - - - - - - - - - - -

APROVAÇÃO DAACTA EM MINUTA
- - - Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro,
foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos ,
para o que a mesma foi lida e achada conforme por todos os Deputados Municipais
presentes, pelo que foi deliberado, por unanim idade, aprovar a mesma. - - - - - - - - - - - E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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VOTO DE LOUVOR
A Romaria da Senhora da Agonia, constituiu mais uma vez um momento alto de
afirmação de Viana do Castelo em Portugal e no mundo.
Os ícon's que tão expressivamente representam a cidade e o concelho, assumem-se
cada vez mais como imagens identificadoras de Portugal por todo o mundo:
•

O traje à vianesa em vias de certificação;

•

A Basílica de Santa Luzia;

•

Os bordados;

•

O coração e os brincos de ou ro;

•

As ruas da Ribeira;

•

O palmito, e

•

Os cabeçudos

para não ser exaustivo, voltaram a ter divulgação apoteótica, contribuindo para a
relevante internacionalização da Romaria d' Agonia.
A Comissão de Festas, reforçando o espírito da Declaração de Interesse para o Turismo,
agregou associações e vontades, trabalho intelectual e artístico, Juntas de Freguesia e Camara
Municipal, gentes da Ribeira e funcionários sem horário, comunicação social escrita e falada.
Valeu a pena!
Este património imateria l que são as Festas da Agonia sa iu mais enriquecido,
potenciando a auto-estima dos vianenses que não escondem o brilho dos olhos.
O perfume da autenticidade e da identidade da Romaria d' Agonia, contagiou a cidade
e os visitantes, e todos cantaram com Amália Rodrigues:
- Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana!
Por tudo isso, a Assembleia Municipal, reunida no dia 9 de Setembro de 2016, aprova
um voto de louvor à Comissão de Festas da Romaria da Senhora da Agonia, louvando nela
todos quantos visível ou invisivelmente contribuíram para o sucesso das Festas 2016, levando
a cidade e o concelho a todo o mundo.
Viana do Castelo, 9 de Setembro de 2016

~ Pinto Costa

. ;r~~~~

(DOCUMENTO Nº J)

PROPOSTA DE VOTO DE PESAR
No dia de hoje, pelas 8.30, ocorreu um trágico acidente ferroviário,
na localidade de Porrino, envolvendo o Comboio Celta que fazia a ligação
entre 1 Vigo e 11 Porto, de que resultou a perda de quatro vidas humanas,
entre as quais o

maquinis~ de nacionalidade portuguesa,

e um total de

quarenta e sete feridos.
A Assembleia Municipal propõe que seja aprovado um voto de
sentido pesar a apresentar aos familiares das vítimas, manifestando toda a
sua solidariedade a transmitir à família das vítimas.
Viana do Castelo, 9 de setembro de 2016

{DOCUMENTO N°(f)

PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR

AAssembleia Municipal de Viana do Castelo propõe que seja aprovado um voto de
louvor, como prova de reconhecimento público, do trabalho das corporações de
Bombeiros do concelho que, estiveram ao longo de vários dias e noites, envolvidos no
combate aos incêndios florestais que assolaram o concelho no principio do mês de agosto
e na salvaguarda de pessoas e bens.
Todos estes bombeiros simbolizam todos os homens e mulheres que, de uma
forma desinteressada, dão o seu tempo e, quantas vezes a sua vida, em defesa das
pessoas e das florestas, demonstrando uma extraordinária capacidade de sacrifício e de
entrega, combatendo dia e noite as chamas incontroláveis.
Este agradecimento é estendido ainda à população deste concelho, a todas as
entidades públicas e privadas, as quais, mesmo em circunstâncias extremas, colaboraram
no combate às chamas e sem ajuda das quais as consequências poderiam ter sido bem
mais graves, bem como a todos que, numa onda de solidariedade espontânea,
entregaram bens essenciais aos que combatiam diariamente os incêndios.
Este voto de louvor deve ser dado conhecimento aos Srs Comandantes das
Corporações de Bombeiros de Viana do Castelo e ainda à comunicação social.
Viana do Castelo, 9 de setembro de 2016

(DOCUMENTO Nº 5_~ )
CDU - Coligação Democrática Unitária

PCP-PEV

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

09/Setembro/2016
Moção
Proposta de Voto de Louvor às Corporações de Bombeiros
A passagem deste Verão, veio demonstrar, mais uma vez, que os problemas estruturais da
floresta portuguesa estão longe de estar resolvidos.
Quando os principais responsáveis pelo Plano Nacional Defesa Floresta Contra Incêndios,
Ministro e Secretário de Estado da Administração Interna, perante o crescer do número de
ocorrências e área ardida, da dimensão e duração de alguns dos incêndios florestais,
voltam a invocar as condições meteorológicas adversas - calor e humidade - e os
incendiários, para justificar a situação, estamos perante a fuga a assumir a
responsabilidade política pela causa essencial e central dos incêndios florestais: o estado
da floresta portuguesa.
No nosso Município, intervieram mulheres e homens de Corporações de Bombeiros
• • • • para proteger as nossas florestas e as vidas humanas. Ao longo dos anos,
muitos têm sido os que dão a própria vida, em prol da defesa dos outros, ou ficam com
graves problemas de saúde em nome do serviço à comunidade, muitas vezes prestado sem
as condições mínimas.

É urgente e necessário reforçar e satisfazer as carências do Dispositivo Nacional de
Combate aos Incêndios Florestais, dando particular atenção aos problemas das
Corporações de Bombeiros e valorizar homens e mulheres que dedicam o seu tempo e a
sua vida em defesa de todos nós.
Assim, Assembleia Municipal de Viana do Castelo, reunida em 09 de Setembro de 2016
delibera:
Aprovar um Voto de Louvor às Corporações de Bombeiros do Município e a todos os
homens e mulheres que diariamente prestam serviços de excepcionalidade à comunidade
Vi.::fnense e zelam pela protecção da vida humana e do património urbano, cultural e
ambiental.
Aprovada esta Moção, a mesma deverá ser:
Remetida às Corporações de Bombeiros do Município;

(DOCUMENTO Nº

6.)

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

Caros Vianenses,
Demais presentes,
Entramos no quarto e último ano deste mandato.

É momento de balanço. E, já que o seu executivo não tem uma palavra,
para os

vianenses que de algum modo reflicta sobre o que foi a sua

actividade durante

este período, corno seria muito oportuno, vou eu fazê-

lo.
Este três últimos anos, acrescidos ao mandato anterior totalizam sete anos

que o senhor permanece a frente dos destinos deste concelho
E vêm-me há memória um belissimo texto da lfrica camoniana, que é
simultaneamente uma história de fidelidade e constância amorosa e de
grande desilusão.
"Sete anos de pastor Jacob servia Lobão, pai de Raquel, serrana bela; Mas
não servia ao pai, servia a ela, E a ela só por prémio pretendia"
Os dias, na esperança de um só dia(...)
Porém o pai (...)em lugar de Raquel lhe dava Lia(... )
Vendo o triste pastor que com enganos
lhe fora assi negada a sua pastora,
como se não a tivera merecida,

Começa de servir outros sete anos,
dizendo: Mais servira, se não fora
pera tão longo amor tão curta a vida

Sete anos esperamos, na esperança de um só dia, por constância
Viana e aos Vianenses, que,

e amor a

finalmente, se alcançasse o desiderato das

suas promessas.
Mas não.

De nada adianta esperar, pois não é possível continuar a acreditar que
com as mesmas práticas se obterão respostas diferentes.

Daf a minha pergunta:
O que o seu executivo fez nos últimos sete anos que de algum modo
tivesse minimamente influenciado a qualidade de vida dos vianenses e
de Viana do Castelo?

Esclareço-o desde já, senhor presidente, que esta minha intervenção, ao
invés do que o senhor eventualmente possa estar à espera, não se vai
dedicar a identificar as malfeitorias deste executivo,
mas vou procurar, qual "discurso do estado do concelho", no escassíssimo
tempo de que disponho, referir-lhe, o que permitiu que chegássemos ao
actual estado em que este concelho se encontra,
por total ausência de uma estratégia integrada que tem a ver com a ideia
de cidade
áreas que

e concelho que queremos, e, em conformidade,

quais as

deveriam ter sido centrais nas suas preocupações e que não

mereceram até hoje a resposta adequada.

Todos os índices de que dispomos e que reflectem o desenvolvimento

económico deste concelho evidenciam uma clara re~
Os valores relativos ao emprego

líquido'~mÍnuíram,

não obstante os

propalados, até á exaustão, novos postos de trabalho criados, o que acaba
por

se tornar num evidente ridiculo.

É que não nos importa os postos de trabalho quetiam".
Importa sim conhecer se o saldo entre os postos de trabalho que se criam e
os que se perdem, tem ou não um sinal positivo.
E no nosso caso, infelizmente, o sinal é muito negativo.
E, por outro lado, nunca o senhor presidente, no afã politico de transmitir a
captação de novas empresas

e novos postos de trabalho, - e quantas vezes

as mesmas, senhor presidente - , nunca refere a qualidade quer do
investimento, quer das empresas, quer dos respectivos postos de trabalho.
( é que efectivamente os indicadores relativos as receitas, nomeadamente

do IVA do IMI

e

do IRS, interpretados a valores constantes, apresentam-se

cada vez mais no sentido da sua degradação.
Senhor presidente, o caminho é a efectiva captação de investimentos de
qualidade que impliquem postos de trabalho também de qualidade.
E não venha responder-me nem dar exemplos, porque simplesmente não
colhem. O executivo há muitos anos não desenvolveu qualquer estratégia
que permitisse a criação de espaços para que as empresas a que me refiro
se possam instalar no concelho.
E é por aí que deveria ter ido, senhor presidente.

Não basta encher a boca com o parque industrial de lanheses ( e tanto
haveria para dizer sobre esta matéria, não é verdade senhor presidente?
Ficará para outro tempo e quiçá outras instâncias...) ou com a

2ª fase da

zona industrial do Neiva porque, sublinho, o seu executivo SIMPLESMENTE,
NÃO ESTUDOU, NÃO PLANEOU E CONSEQUENTEMENTE NÃO POSSUI NEM SE
PERSPECTIVA VIR A POSSUIR, ZONAS QUE POTENCIEM A ATRACÇÃO E ONDE
POSSAM SER

INSTALADAS EMPRESAS QUE

INFLUENCIEM

A ACTIVIDADE

ECONÓMICA DESTE CONCELHO.

Os espaços para criação de novas zonas industriais existem, senhor
presidente e,

se quiser posso referir-lhe onde, mas também, o senhor, se se

socorrer da equipa de planeamento que existe na Câmara Municipal há mais
de 20 anos, facilmente obterá as respostas.
E não é porque não pode, é porque não sabe, e não quer saber, conforme
acabei de referir.
Mas não acaba por aqui , no que ao tecido industrial diz respeito, o que o
senhor não faz e deveria fazer:
quantos empresários com as suas empresas em Viana do Castelo, algumas
das quais com a particularidade de terem o peso de terem empreendido
projectos que as levaram à internacionalização e são exportadoras,

não

têm merecido o carinho do seu executivo?
Muitas, senhor presidente.
Tenho-as identificadas e a este propósito também lhe posso responder
quais as que perante necessidades que lhe são impostas pelo seu
crescimento e desenvolvimento, têm visto, do executivo a que o senhor
preside, serem-lhes criados permanentes obstáculos e em consequência ~

i::

vêem-se impedidas, sem razão, por questões de lona caprina, ou delongas

i

cujo tempo económico não perdoa, de crescer conforme a vontade dos
empreendedores em questão.
E olhe bem, senhor presidente, muitos são os empresários desanimados e
os investidores que se afastam porque se impunha que o senhor lhes desse o
tal carinho, a que me referi no inicio deste ponto.
Esqueça senhor presidente os milhões que o senhor despeja através da
comunicação social e que vão cair no nosso concelho, provindos de onde só
o senhor sabe.
A verdade,

e que como não houve efectivo investimento nestes últimos

sete anos do seu mandato, não houve criação liquida de postos de trabalho,

e muito menos de qualidade , é que a geração de jovens de que o senhor
deveria cuidar, viu-se forçada a demandar outras paragens, onde se
realizam pessoal e profissionalmente.
E também no que a este tema concerne, evite senhor presidente o
estafado argumento de que o tal fenómeno se deve à conjuntura macro
económica que o pais atravessou e de que todos nós sabemos as causas.
Não pretendo a propósito da responsabilidade que o senhor tem
relativamente a geração de jovens que deixam o nosso concelho dizer-lhe o
que o senhor deveria fazer,
mas tão somente sinalizar-lhe os exemplos dos concelhos que muito
próximos do nosso adaptaram estratégias politicas, assentes em opções e
planeamento bem urdidos, e não só fixaram a geração de que depende o
nosso futuro, como ainda conseguem ser pólos de atracção.
Senhor presidente, mantenho-me tal como iniciei a minha intervenção
afirmando-lhe que também aqui estou disponível para Lhe dizer que as
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estratégias que essas autarquias elegeram, e que invariavelmente passam
pelo

investimento

em

conhecimento

e

inovação

que

produzem

consequentemente desenvolvimento.
E, tal como a propósito dos milhões de investimento a que me referi supra
, também quanto a esta matéria dispenso-o do estafo que lhe provocará
falar, uma vez mais, sobre a incubadora criativa do Alto Minho que gerará
não sei quantos postos de trabalho, de certeza muitos, acreditando tratarse de uma ideia bondosa,

e assistirei, curiosa, à qualidade dos nascituros

que desejo sejam resultem normais.
Senhor presidente,
Acabo de lhe referir temas globais que não podendo deixar de ser
considerados de modo concertado, incluem, obviamente questões como a
cultura, o turismo, o comércio, o desporto, a acção social, particularmente.
Não vou ater-se porque o meu tempo é muito escasso, a transmitir-lhe, do
mesmo modo que já o fiz atrás, o que e a forma como o senhor presidente
deveria cuidar destes temas e não o fez, nos longos sete anos em que tem
gerido o município e a vida dos vianenses.
Mas sempre Lhe direi que as questão "cultura" não deveria reduzir-se às
nossas festas da Agonia e a uns quantos eventos, salteados e desgarrados
ao longo do ano.
A cultura,

é demasiadamente importante e

Viana

tem

especiais

responsabilidades, pelo menos atenta a sua identidade e vocação, para
não desempenhar um papel menor quando se compara

com outras

autarquias bem perto da nossa e que são hoje referencias importantes
nacional e internacionalmente.

Este tema, senhor presidente, pelo qual nutro especial carinho, deixa-me
triste e totalmente desapontada quando até mim chegam referencias do
quanto e da qualidade do que acontece aqui bem perto.
E lembro, senhor presidente, a cultura é, por ela só, um indicador do
estado de crescimento e desenvolvimento em que se encontram aqueles a
que ela podem ter acesso e os vianenses tem acesso a muito pouco, não
obstante termos a convicção de que são elevadíssimos os recursos
financeiros disponibilizados para esta área.
Senhor presidente, mantendo-me coerente com o meu pensamento na
presente intervenção, quero transmitir-lhe, sem quaisquer receios, que não
tenho

dúvidas, direccionasse bem e

de forma competente o esforço

financeiro que o seu executivo faz nesta área e Viana estaria, por certo,
não a desempenhar o tal papel menor a que aludi, mas estaria, mais do
que ao par das sua congéneres, muito mais á sua frente.
Senhor presidente, creio que não deixará de fazer um esforço no sentido
do meu apelo, qual seja o de definir um estratégia concertada

e coerente

para a politica cultural do concelho, e, invoco que esse esforço tenha acima
de tudo uma condição: a transparência.
O tempo esgota-se-me. Eu sei.
Senhor presidente, na gestão concertada do município também se deve
considerar a indissociável relação da cultura com o turismo.
Ora, como se viu, a inexistência de uma correcta politica cultural
necessariamente implica a atrofia do desenvolvimento do turismo naquela
importante vertente.
E, é isto senhor presidente que pretendo tome em boa nota.

Ou seja:
Definida que seja a tal correcta politica cultural, quase lhe fica disponível
com facilidade uma definição de politica

e estratégia na área do turismo

com significativas implicações para o desenvolvimento do concelho.
Permito-me, do mesmo modo que o fiz anteriormente, dispensá-lo da
enunciação do proclamado investimento na área do turismo, altamente
inovador, vanguardista, eco-sustentável, de que faz alarde, quando se
refere ao hotel vocacionado para o turismo na vertente náutica, e quanto
às suas repercussões.
Senhor presidente, dispenso-o da sua referência a este assunto porque o
senhor muito bem sabe que eu sei que o senhor sabe que este é um dos
muitos temas que terá dificuldade terá em explicar nas diversas instâncias,
onde seguramente será escrutinado.
E é só isso que lhe sugiro:
que tenha uma noção integrada das diferentes áreas da actividade social,
económica e politica, porque só assim a nossa terra se tornará mais
próspera e os vianenses mais felizes.
Mas, senhor presidente, não resisto:
O seu decisivo papel enquanto responsável pela vida de todos nós, porque
não atende, conforme tudo quanto lhe venho de lhe dizer, reflecte-se, e
está à vista no estado de desanimo, quase podia afirmar deprimido, que os
cidadãos deste concelho claramente manifestam.

É que não basta despejar milhões, tal como se aplica um qualquer placebo
para tratar os problemas e encontrar soluções.

O estado a que o senhor deixou chegar o nosso concelho nestes sete anos já
não se resolve com qualquer medicamento. A gravidade impõe uma solução
com intervenção cirúrgica de molde a extirpar o mal.
Mas mais, senhor presidente, desafio-o, porque não tenho outra forma de
obter o que pretendo, desafio-o senhor presidente, (e espero que aceite )a
mostrar aos vianenses, sem recurso a habilidades ou quaisquer outros
truques qual a verdadeira situação económica

e financeira da Câmara.

E este meu desafio, para que não se permitam permanecer quaisquer
reservas quanto a informação obtida, sempre deverá o senhor presidente
recorrer a uma empresa de auditoria independente, sob pena de que as
dúvidas e as preocupações dos vianenses sobre a muito precária situação
nesta matéria se não transformem em certezas.
O exerdcio da democracia impõe-me a obrigação desta intervenção e a si
senhor presidente incumbe-lhe a tarefa de dar satisfação ao sugerido sob
pena de que no que á cultura democrática e á legalidade concerne, o ar
se tornar irrespirável e o cheiro fétido.
Não sou dos entendem que se vive um clima de fim de ciclo onde a
superlativa interpretação do dito " quem não é por mim é contra mim"
atingiu os limites do inadmissível.
E ponto.
Senhor presidente,
Ainda me resta uma ténue esperança de ver cumprido o seu destino.
Acredito que a democracia no seu pleno funcionamento irá cumprir-se.

Pela minha parte, enquanto Vianense tudo farei, enquanto estiver na
minha disponibilidade, para que a minha terra possa cumprir o Destino a
que tem direito.
Termino, senhora presidente desta ilustre Assembleia,

E que me perdoe o nosso poeta maior:
Não servirei outros sete anos, porque
se os servira tão pouco amor pera tão curta vida!

Viana do Castelo, 9 de Setembro de 2016.
Assembleia Municipal de Viana do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD.

(DOCUMENTO Nº ·7.)

Assembleia Municipal - 09/09/2016

Ex.ª Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo e restante mesa,
Ex.º Sr. Presidente da Câmara Mu nicipal de Viana do Castelo e respectiva vereação,
Ex.05 Sr.s Membros Eleitos da Assembleia Municipal,
Ex.05 Colegas Presidentes de Junta de Freguesia,
Ex.05 Cidadãos Vianenses.

Os meses de Verão do corrente ano 2016 mostraram-se implacáveis no que
respeita ao terrível inferno que são os incêndios, os quais assolaram o nosso Concelho
de Viana do Castelo, dizimando uma vasta área de território florestal.
No entanto, apesar dos momentos de pânico e de desespero sent idos pelas
populações afectadas, ocorreram várias manifestações de verdadeiro humanismo,
nomeadamente no que respeita à solidariedade, espírito de entreajuda e união de
esforços entre as diversas inst ituições, comunidades e cidadãos anónimos, revelando
uma força e coragem infinitas no combate a este terrível flagelo.
No decurso dos momentos de aflição também a Junta de Freguesia de Carreço,

à qual presidimos, foi solicitada, quer por particulares quer por outros colegas
presidentes de Junta, a cooperar, deslocando-se a vários locais de forma a fazer valer o
seu equipamento no auxilio ás populações. Note-se que não vimos aqui procurar
qualquer agradecimento ou dist inção, mas sim denunciar algo que não decorreu como
deveria, e que seria uma hipocrisia não fazê-lo publicamente.
Desde o início de nosso mandato constatamos que a Câmara Municipal de Viana
do Castelo tem vindo a reformular e a melhorar o seu Plano Municipal de Defesa da
Floresta contra incêndios, o qual, a nosso ver, representa uma análise pormenorizada
dos pontos fortes e fracos do nosso território, constituindo uma ferramenta
imprescindível nestas situações de catástrofe. O mesmo contempla a interacção de
várias entidades públicas uma das quais é a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Consultando a página web da GNR podemos transcrever o seguinte: "A Guarda
tem por missão, no âmbito dos sistemas nacionais de segurança e proteção, assegurar
a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, bem
como colaborar na execução da política de defesa nacional, nos termos da Constituição
e da lei." Vejamos agora o que consagra o número 1 do artigo 72 da lei 75/2013, no que
diz respeito às atribuições da freguesia: " Constituem atribuições da freguesia a
promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em
articulação com o município." Destas duas premissas podemos inferir que é comum a
ambos a salvaguarda dos cidadãos e dos seus interesses.
No entanto, durante o combate aos incêndios assistimos a uma indiferença e a
uma arrogância desmedida por parte do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro
(GIPS) dessa força policial, denotando uma desvalorização de todo o trabalho das
populações em pânico e das restantes instituições públicas que com elas colaboraram,
como foi o nosso caso, considerando que é imperioso fazer jus não só à legislação que
nos rege, mas também ao espírito de serviço que todo e qualquer presidente da junta
traz como bandeira.
Diz o povo que "quem não se sente não é filho de boa gente", vamos portanto
continuar com a segunda instituição. Não nos recordamos de ter observado nas zonas
assoladas pelos incêndios qualquer elemento do Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF). Será que esta instituição só aparece quando é necessário alegar
a gestão conjunta de um qualquer baldio do país, exigindo elevadas quantias para ser
ressarcido por pouco ou nenhum investimento efectuado? Ou só aparece quando um
comparte denuncia a realização de um corte de madeira "às escondidas" do outro gestor
do baldio?
Meus senhores: não nos deixemos adormecer e enganar. Observamos situações
de licadas no decorrer do combate a este flagelo e muita revolta no seio das populações,
perante tais acontecimentos. É, pois, nossa missão fazer ouvir a voz desse povo anónimo
que, apesar de ter perdido muitos dos seus bens, não deixou esmorecer a força e lutou
até ao fim, no limite das suas possibilidades físicas e mentais.

Em jeito de conclusão, queremos fazer ecoar nesta sala as palavras de gratidão
desse povo destroçado, a todos aqueles que trabalharam em prol da verdadeira defesa
da floresta, nomeadamente a todas as Corporações de Bombeiros, à Câmara Municipal
de Viana do Castelo, às Juntas de Freguesia, a todos os cidadãos que de forma abnegada
e altruísta colaboraram nesta verdadeira catástrofe, trabalhando a bem do Concelho de
Viana do Castelo e de Portugal.

Carreço, 09 de Setembro de 2016.
O Presidente da Junta de Freguesia,

{João Nuno Amorim de Pinho)
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Ex. Sr.ª Presidente Mesa de Assembleia Municipal
Ex. Sr. Presidente de Câmara de Viana do Castelo
Ex. Sr. Vereadores
Ex. Deputados Municipais
Ex. Sr. Presidentes de Junta

A ULSAM criada pelo Decreto-Lei 183/2008 de 04 de setembro, constitui uma entidade
pública empresarial integrada no Serviço Nacional de Saúde, tendo como objetivo, o
acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, com eficiência e eficácia. Agrega
duas unidades hospitalares (Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo e Hospital
Conde de Bertíandos em Ponte de Lima), 13 centros de saúde, 2 unidades de
convalescença e 1 Unidade de Saúde Pública.
Com a abrangência total do distrito, serve uma população residente estimada em 245
mil, dos quais 13,0% têm menos de 14 anos e 23% mais de 65 anos.
Com a redução constante do plafonamento orçamental, e com o objetivo de garantir a
sustentabilidade económico-financeira do SNS, a ULSAM tem vindo a reduzir
anualmente os seus custos totais. No entanto esses esforços, com impacto nacional, em
nada foram traduzidos em benefícios de saúde da população do distrit o, escasseando as
obras de melhoramento, aquisição de equipamentos e a contratação de pessoal
qualificado.
Com uma das capitações mais baixas do país, a ULSAM debate-se ainda com a falta de
afetação de verbas do quadro comunitário de apoio a investimentos prioritários e falta
de financiamento nacional para a manutenção das Unidades de Convalescença.
No dia 02 de setembro, e após muita insistência do Sr. Presidente da Câmara de Viana
do Castelo e da CIM do Alto Minho, José Maria Costa, o Sr. Ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes, visitou esta Unidade e anunciou um investimento de 1,2 milhões de
euros. Investimento este que será aplicado na modernização de equipamentos, na
melhoria dos cuidados de saúde primários, nomeadamente da Unidade de Cuidados na
Comunidade e Equipa de Cuidados Integrados do Centro de Saúde Viana do Castelo, e
na reabílitação do Serviço de Urgência do Hospital de Santa Luzia.

O serviço de urgência do Hospital de Santa Luzia constituído por um serviço médico
cirúrgico, urgência obstétrica e pediátrica, assiste anualmente cerca de 100 mil utentes.
O espaço físico que não é restruturado desde 1984 há muito que necessita de uma
intervenção, sendo urgente o alargamento das áreas de atendimento e tratamento,
assim como melhorias acústicas e térmicas. O anúncio deste apoio veio alentar aqueles
que diariamente trabalham nesta instituição, que se esforçam por prestar de forma
segura os cuidados de saúde de qualidade, com eficiência e eficácia que a Constituição
Portuguesa declara como direito universal de todos os cidadãos.

Elisa Arieira Ruivo

Viana do Castelo, 09 de setembro de 2016

(DOCUMENTO Nº
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Romaria da Senhora da Agonia

Exma Senhora Presidente da Assembleia Municipal
Exmo. Senhor Presidente da Camara e Vereadores
Comunicação Social presente
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Trazer a esta Assembleia Municipal o tema "Romaria da Senhora da Agonia" não é nem pode
ser apenas uma rotina de congratulação colectiva, aproveitada para reconhecer o mérito de
quantos trabalham visível ou invisivelmente pelo êxito de todos os eventos do programa das
Festas.

É nosso dever cimentar mais um degrau da afirmação de Viana do Castelo em Portugal e no
mundo, mediante a divulgação apoteótica de todos os ícones que fazem da nossa terra uma
cidade e concelho enormes na sua alma, embora médios do ponto de vista físico.
E a Romaria da Senhora da agonia é a montra gigante da alma vianense. Nela cabem todos os
ícones vianenses: A Senhora da Agonia, o Frei Bartolomeu dos Mártires, a Basílica de Santa
Luzia, a Amália Rodrigues, os inultrapassáveis trajes à vianesa e o folclore, o coração e os
brincos de ouro, os bordados, o palmito, a serenata, os gigantones e os cabeçudos.
Digam lá, como pode a grandeza desta alma caber em tão pouco espaço físico?
As sucessivas comissões de festas das últimas décadas, foram agregando trabalho intelectual
rigoroso, ao generoso trabalho de incontáveis entusiastas, para elevar a Romaria da Agonia ao
patamar de Património imaterial português.
Quando em 2013 a Romaria recebeu a "Declaração de Interesse para o turismo", passou a ser
definitivamente a romaria das romarias de Portugal. Não mais uma vaidade legítima dos
vianenses, mas um Património nacional que nos orgulha.
Mas este selo de qualidade que assim justificadamente nos orgulha, incorpora também um
acréscimo de responsabilidade para toda a comunidade e organizações da cidade e do
concelho, em especial para a Comissão de Festas e para a Camara Municip al, no sentido de a
cada ano se valorizar a autenticidade da romaria, potenciando-a internacionalmente com o
contributo ativo do Turismo de Portugal.
Não tenho dúvidas, Sr. Presidente da Camara-o êxito das ultimas festas da Agonia promovamno - que esse caminho sem recuo, está a ser seguido com entusiasmo, levando o nome e a
identidade de Viana do Castelo cada vez mais longe.
Por isso, nesta ocasião, não posso deixar de felicitar e louvar tantos quantos contribuíram para
levar a montra de Viana do Castelo a Portugal e ao mundo.

Senhora Presidente da Assembleia Municipal
Senhor Presidente da Camara
Senhores Deputados Municipais
Sabemos bem que a Comissão de Festas interpretou e assumiu a redobrada missão de cumprir
a autenticidade e a identidade da Romaria da Agonia, executando um programa cujos eventos
forma sucessos conformados pela presença maciça de vianenses e visitantes. Um passo
insubstituível para a internacionalização crescente das nossas festas.
A excelente gestão deste património deste Património imaterial, criou uma vez mais um
ambiente de contágio na cidade, numa simbiose perfeita de sagrado e profano de fé e de
alegria, de devoção e de desordem dos sentidos. Mas também um ambiente de participação,
de partilha, de culto da abundancia, de amor e até de estacionamento desregrado consentido.
No último dia das festas- domingo 21 de agosto - lia-se no rosto o sentimento de toda a gente:
•

Fiquemos aqui nas bancadas da avenida à espera do Desfile "vamos para a serenata";

•

Fiquemos aqui na cidade e comamos por aí;

•

Fiquemos aqui no anfiteatro a fruir estes grupos folclóricos;

•

Fiquemos aqui no enlevo das escadas da Senhora da agonia;

•

Fiquemos aqui na Praça da Liberdade onde a acústica é melhor;

•

Fiquemos aqui no campo, no barulho e nas farturas;

•

Fiquemos aqui na esplanada a ouvir o coreto da Praça da Republica;

•

Oh, já é meia-noite, fiquemos aqui para ver a serenata;

•

Fiquemos aqui para saborear a agonia da festa;

•

Fiquemos aqui no arraial com DJs até as tantas ... porque se o meu sangue não me
engana, havemos de ir a Viana.

Minhas Senhoras e Meus Senhores:
•

Somos todos de Viana

•

Somos todos arraial

•

Somos todos romaria.

Por tudo quanto foi dito, e por tudo quanto se podia e devia dizer,
Apresento o seguinte voto de louvor à Comissão de Festas da Romaria da Senhora da Agonia.

Viana do Castelo, 9 de Setembro de 2016

Manuel Pinto Costa

(DOCUMENTO Nº 1 O)

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

Apesar de hoje em dia as estações do ano não serem definidas pelas caracteristicas de
outrora podemos afiançar que o Verão caminha a passos largos para o Outono que
dependendo da interpretação de cada um pode ou não ser colorido. Folhas velhas caem
para outras novas florescerem e assim assistimos à vida dos ciclos da natureza.
E porque há folhas que sempre permanecem devemos também em abono da verdade
reconhecer os méritos de quem com muita sapiência própria de um bom gestor, se digna
a premiar quem ajuda. Sr. Vereador Engº Vitor Lemos a bancada do PSD presta-lhe a maior
das considerações e estima pela decisão tomada de ajudar quem tanto ajudou nos dias e
dias a fio de incêndios que consumiram o nosso concelho. Parabéns. Isso sim

é fazer

política para as pessoas. Muito bem! Mais uma vez lhe reconhecemos o mérito de bem
gerir os serviços municipalizados.
E enquanto louvamos o Eng.º pelo atltude também temos de deixar referência,
completamente alheia a si, ao facto de se ter executado obras de travessia da EN13 que
liga Viana do Castelo a Valença enquanto o plano de emergência distrital estava ainda
activado, sendo que esta via servia obviamente de alternativa ao encerramento da
autoestrada, o que aconteceu por mais de uma vez. Como é que se faz parte de um plano
que visa salvaguardar um conjunto de situações e ao mesmo tempo se é dono de obra de
empreitadas

realizadas

em

vias

que

deveriam

estar

isentas

de

qualquer

congestionamento? Houve falhas de comunicação? Não há interligação entre as vereações?
Como é possível colocar em causa a segurança e bem estar dos rnunkipes? Já diz o ditado
"Bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz"

E já agora porque os dois pontos tiveram influência directa de um Verão para lá de quente,
porque as nossas praias estiveram apesar de tudo cheias de munícipes, visitantes,
turistas.... para quando a conclusão dos trabalhos nas praias do nosso concelho? Os apoios
vão manter-se em situações provisórias? Os acabamentos são da responsabilidade de
quem? Do município? Da Polis?
E já agora, é desta que começam as obras na Praia Norte?

Viana do Castelo, 09 de Setembro de 2016.

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

{DOCUMENTO N°11)
VIANA DO CASTELO NO DESPORTO E CULTURA

A Câmara Municipal tem vindo a apresentar um vasto conjunto de eventos
desportivos e culturais após, numa primeira fase, se ter empenhado numa política
de criação de infra-estruturas, e melhorar algumas das já existentes, o que lhe
permite numa extraordinária demonstração de capacidade organizativa, quer por
iniciativa própria quer em parceria com os diversos agentes desportivos e culturais
do concelho, calendarizar os mais diversos eventos de índole local, nacional ou
internacional 1
Depois de dotada a cidade de estruturas e equipamentos modelares com a

-

-

criação dos Centros de Canoagem, Vela, Surf, e Remo e das pistas de Atletismo,
.::::...

no Estádio Manuela Machado, (a campeã mundial da maratona que,
curiosamente, hoje assegura a iniciação/formação a mais de 1.000 jovens com o
apoio da Câmara ), é altura de tirar partido dessas óptimas instalações, lançandose na organização de eventos de elevada envergadura que enchem de orgulho os
vianenses 1
Permitam-me referir algumas provas levadas a efeito no presente ano de 2016 e
anunciar-vos outras calendarizadas:
a) ~va internacional de Kayak Sky para o campeonato do mundo;
b) Campeonato Nacional de Classe Access Adaptada de Vela;
c) Campeonato do mundo de Vela - classe Vaurien, no qual participaram
velejadores de 10 paises, que um dos responsáveis máximos da
modalidade, considerou uma organização das melhores a que tinha
assistido (orgulho para Clube de Vela/Câmara Municipal)
d) Final de uma etapa da Volta a Portugal em ciclismo
e)

lll meeting Águas Abertas

Sra. D'Agonia, c/a presença da nadadorq

vianense Vánia Neves , que representou Portugal nos recentes Jogos
Olímpicos
f) Rali de Viana do Castelo
g) Campeonato do mundo de Veleiros robóticos. Este evento que ainda está a
decorrer, resulta duma parceria da Faculdade de Engenharia da U.do Porto,
com o Instituto de Engenharia de Sistemas e computadores e o apoio da
nossa Câmara Municipal.Nele estão representados 9 paises, a saber:
Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Finlândia, EUA, Japão, Nova Zelândia
e China.

Este é um evento que persegue, para além da mera competição

desportiva, o empenhamento daqueles polos universitários da importância
que os veleiros robóticos futuramente terão no contexto da monitorização
dos oceanos, em acções de vigilância costeira e/ou na recolha de dados
oceanográficos. Um importante contributo para o desenvolvimento da
ciência nesta área.

h} Campeonato da Europa de Pesca à Boia, com a presença das selecções de
Espanha, França, Itália (campeã em título) e Portugal, naturalmente;
i)

Campeonato do mundo de Bodyboard, que nos trará até à praia da Arda
atletas de Espanha, França, Brasil, Austrália, Africa do Sul, Chile, Argentina,
Perú, EUA-Hawai, Marrocos Inglaterra e Portugal. Para além do actual
campeão do mundo, Jared Houstan, também o mítico Mike Stewart estará
entre nós que competirá e será um dos oradores da li!, Conferência
Mundial de Bodyboard, que decorrerá na nossa cidade em 20 do corrente .
Refira-se que esta iniciativa pioneira, é a primeira do género, no panorama
mundial do bodyboard

'
•

Viana do Castelo, que se assume cada vez mais como uma cidade náutica
do Atlântico, continua a apostar no desenvolvimento e difusão dos
desportos do mar. Com estas iniciativas, procura a Câmara Municipal
assegurar também um desenvolvimento sustentável, uma vez que a
organização destes eventos potencia benefícios económicos, sociais e
ambientais. O seu plano estratégico para a nossa cidade, inclui ainda o
projecto Náutica nas escolas, que este ano conta já com a participação de
1.800 alunos dos 2!? e 32 ciclos do ensino básico, na especialidade de Vela.

Não esqueçamos o Voleibol, cujo clube se sagrou campeão nacional esta época, ou
o Atletismo levado as escolas pela mão da Campeã mundial Manuela Machado ,
envolvendo mais de 1.000 crianças.
Uma referência ainda ao estágio na nossa cidade, da Selecção Nacional de Voleibol
feminino, utilizando as infra-estruturas desportivas municipais, a preparar-se para
participar na poule de apuramento para o campeonato da europa.
Viana do Castelo afirma-se no panorama desportivo de Portugal 1

•

Diria a minoria maldizente: EM VIAN' NÃO SE PASSA NADA 111

Também a cultura tem merecido da Câmara a atenção que lhe é devida
apresentando nestes meses de verão um vasto conjunto de eventos culturais que
seria fastidioso nomeá-los. Ainda assim, atrevo-me a referir alguns, pelos diversos
espaços da cidade: Largo da Música, composto por 4 festivais a ocupar outros
tantos fins de semana que iniciou em 26/27 de Agosto e terminará em 14/15 de
Outubro; Viana Bate Forte, concertos que decorrerão em 3 palcos; Festival de
Folclore Internacional-Alto Minho, que acolhe grupos de diferentes países;
Estes espectáculos decorrem

~espaço

público.

Os THE GIFT, uma banda de nomeada, actuará no Centro Cultural;
O Quinteto de Jazz Sandro Norton, está hoje a actuar no Teatro Sá de Miranda;
No mesmo local, a 17/09, teremos a apresentação de MY WAY BIG CASINO, em
palco com Rui Nova, referência da rádio, com outros convidados acompanhados
pela Orquestra Ritmos Ligeiros, composta por cerca de 30 elementos, que
apresentarão canções e alguns musicais consagrados; A nossa conterrânea, Olga
Roriz, coreógrafa, apresentará uma peça de dança, ANTES QUE MATEM OS
ELEFANTES, a 23 de Setembro;
Em Junho tivemos o prolongamento do Festival Internacional de Teatro de
Expressão Ibérica com 2 espectáculos, um na Praça da República e outro na Citânia
de Santa luzia; Porto de Abrigo, com a ronda dos 4 caminhos das Cantadeiras do
Vale do Neiva, Slnfoneta de lisboa e Cantares de tvora, proporcionaram belos
espectáculos; a Feira do livro, já em Julho, que incluiu mais de 70 eventos ,
ressaltando diversos concertos musicais privilegiando os artistas do concelho;
Exposições, multas exposições, sobre os mais variados temas, FOTOGRAFIA, ~
BEATLES, ~RQUITETURA, em homenagem a Ventura Terra, MÚSICA E PAlAVRAS
da Fundação de Serralves; "CHI EIRA" , VIANALOVERS, DAS MÃOS Á ALMA.
Permitam-me distinguir a exposição de arqueologia, O TEMPO RESGATADO AO
MAR, patente no Museu de Artes Decorativas, que mereceu a visita do Ministro da
Cultura. De referir que esta exposição, dá a conhecer os principais resultados da
actividade arqueológica náutica e subaquática realizada em Portugal nos últimos
30 anos, sobressaindo 3 pirogas do Rio lima, embarcações pré-históricas
encontradas em Viana do Castelo. As pirogas , merecem grande relevo e assumem
enorme importância para a comunidade cientifica portuguesa e internacional.

Uma pequena mostra do muito que a Câmara Municipal tem levado a efeito
demonstrativa da suas enormes capacidades de iniciativa e organizativa com o
sempre precioso envolvimento da sociedade civil.

-
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/

\

EM VIA/O SE PASSA NADA ?11

t
10.09.2016
Amândio Passos Silva / Membro da Assembleia Municipal
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VOTO DE LOUVOR
A Assembleia Municipal de Viana do Castelo reunida em 9 de Setembro de 2016,
delibera aprovar um Voto de Louvor às Corporações de Bombeiros do Município
bem como a todas as Corporações de outros concelhos do País que com elas
colaboraram, em reconhecimento público pelo seu trabalho, ao longo de vários
dias e noites, combatendo as chamas dos incêndios florestais que assolaram o
Concelho no passado mês de Agosto, em salvaguarda de pessoas e bens e na
defesa do património urbano, cultural e ambiental.
Todos estes bombeiros corporizam os homens e as mulheres que, de uma forma
desinteressada, dão o seu tempo e, quantas vezes, a sua vida, em defesa das
pessoas e das florestas , demonstrando uma extraordinária capacidade de
sacrifício e de entrega, combatendo dia e noite chamas muitas vezes
incontroláveis.
Este reconhecimento é estendido a todas as entidades públicas e privadas que,
mesmo em circunstâncias extremas, colaboraram no combate às chamas e cujas
consequências. sem a sua ajuda, teriam sido bem mais graves. Estende-se
ainda a todos os cidadãos que, numa autêntica onda de solidariedade
espontânea. ofereceram bens essenciais aos que diária e abnegadamente
combatiam os incêndios.
Deste Voto de Louvor será dado conhecimento aos Senhores Comandantes das
corporações de Bombeiros de Viana do Castelo, assim como aos das
corporações que com estas colaboraram e também à comunicação social que
assumiu. ela própria, um papel fundamental neste combate

Viana do Castelo, 9 de Setembro de 2016

(DOCUMENTO Nº 13)

EDITAL
MARIA FLORA MOREIRA DA SILVA PASSOS SILVA, PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO:
Faz público que no dia 9 de Setembro corrente (Sexta-Feira), com início pelas 21 horas,
realizar-se-á no Auditório do Castelo Santiago da Barra, desta cidade de Viana do Castelo, uma
sessão ord inária desta Assembleia Mu nicipal com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1.

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA;

2.

VENDA DE PAVILHÕES/ P.E.L.;

3. AQUISIÇÃO DO LOTE NA Z.I. NEIVA/CHAFÉ;
4. 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PROPOSTA DE AJUSTAMENTO DO PAF - PLANO OE AJUSTAMENTO FINANCEIRO;
ISENÇÃO DE 1MT - LACOVIANA;
ISENÇÃO DE IMT- KGS DIAMOND PORTUGAL, LDA;
FIXAÇÃO DAS TAXAS OE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS- IMI;
LANÇAMENTO OE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC RELATIVO AO ANO DE 2016;
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS;
TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP);
REGIME DE INCENTIVOS 2017 [NORMAS EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE 2017) EMPREENDIM ENTOS TURISTICOS E ACOLHIMENTO EMPRESARIAL - ATIVIDADES ECONÔMICAS RELACIONADAS
COM AS FILEIRAS DA AGRICULTURA, FLORESTA E PRODUTOS DE BASE REGIONAL - REGENERAÇÃO URBANA MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS;

13.

ALARGAMENTO DE UMA OBRA DE ARTE NA RUA DA PAREDINHA - NOGUEIRA - DECLARAÇÃO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL;

14.

OPERAÇÃO URBANÍSTICA OE "LEGALIZAÇÃO DE PISCINA, AN EXOS, CASA OE HABITAÇÃO (CASEIRO)" - PROC. Ng
165/15 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL";

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

E eu,

L d 0_ rJ

. ('\

9-Á

-J'N

) , Director do Departamento de

Administração Geral da Câmara Municipal de Viana do Caste lo, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 30 de Agosto de 2016

~

Valimar
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CÃMAR.A MUN1CJPAL
VIANA DO CASTELO

Assembleia Municipal 9 de Setembro de 2016
Informação do Presidente

Ga binete do P residente

No dia 23 de Junho, o Presidente da Câmara esteve presente na reunião de trabalho no
âmbito do projeto Alto Minho-lnvest com o embaixador do Japão em Portugal, Hiroshi Azuma.
O encontro com empresários tinha com objetivo a captação de investimento estrangeiro para o
Alto Minho e dar a conhecer as empresas e as vantagens competitivas do território, sendo que
estes encontros se revestem de importância por serem potenciadores da internacionalização.
O Hasteamento das Bandeiras Azuis decorreu no dia 25 de Junho, com uma cerimónia
simbólica no Navio Gil Eannes que é um Centro Azul. Este ano foram renovadas as bandeiras às
praias de Afife, Arda {Mariana), Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo, Amorosa e Castelo de Neiva.
Nos dias 25 e 26 de Junho decorreu em Viana do Castelo o Campeonato Nacional de
Classe Access Adaptada. As provas foram ganhas por José Luís Cavalheiro e Sérgio Cadilha do
Clube de Vela de Viana e por Rui Oowling do CN Horta e Luísa Graça do SC Porto.
Viana do Castelo esteve presente na Feira Internacional de Artesanato {FIA), que
decorreu até 03 de Julho, na FIL, em Lisboa, com um stand promocional que aposta na
divulgação turística do concelho.
No dia 29 de Junho, Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de responsável pela
delegação portuguesa do Comité das Regiões, reuniu em Bruxelas com o gabinete da Comissária
Europeia da Política Regional, Corina Cretu. Na audiência, foi efetuada uma avaliação das
políticas regionais transfronteiriças.
A 1 de Julho foi inaugurado e entregue á Vianapesca, o Cantinho dos Pescadores, um
equipamento social de apoio à comunidade piscatória que o município candidatou ao programa
PRO MAR .
No dia 3 de j ulho o Executivo Municipal esteve presença nas comemorações do 30.2
aniversário da vila de Darque, que incluiu uma sessão solene e ainda o descerramento do
monumento evocativo de Óscar Monteiro, da autoria de Salvador Vieira.
O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esteve em Viana do Castelo no
dia 4 de Julho para um conjunto de reuniões e visitas, tendo reunido com os autarcas do Alto
Minho, com empresários de Viana do Castelo e visitado o ATL para filhos de emigrantes em
Alvarães.
No dia S Julho, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo recebeu os
participantes do " Road Show Portugal Global" da AICEP no Centro de Mar. Este evento, que
decorreu no dia 6 de Julho na Escola Superior de Tecnologia e gestão, visou juntar empresas e
empresários para promover a cooperação transfronteiriça, com foco na euro-região Norte de
Portugal Galiza, uma área de intensa cooperação entre empresas e instituições portuguesas e
espanholas.
No dia 6 de Julho, o Presidente da Câmara reuniu em Lisboa com o Ministro da Saúde
sobre o modelo de financiamento da ULSAM e as obras urgentes de requalificação da urgência
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do Hospital. Nesta reunião ficou agendada a visita do governante ao Hospital Distrital de Viana
do Castelo.
No dia 8 de Julho realizou-se a abertura da Exposição "Homenagem a Miguel Ventura",
no âmbito das comemorações dos 150 anos do nascimento do insigne arquiteto, nos Antigos
Paços do Concelho, onde esteve patente até 31 de Julho .
No dia 9 de Julho, foi inaugurada a Exposição "O Tempo Resgatado ao Mar", no Museu
de Artes Decorativas, organizada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, Direção Geral do
Património Cultural e Museu Nacional Arqueologia.
O Executivo Municipal esteve presente a 9 de Julho na sessão solene do XXXI Aniversário
da elevação de Vila Nova de Anha, bem como na comemoração do dia da Freguesia de Chafé,
onde foram inaugurados alguns investimentos na área do saneamento.
No dia 10 de Julho realizou a corrida da mulher e na Praça Euro uma multidão assistiu à
final do Campeonato da Europa de Futebol, onde Portugal se sagrou campeão europeu.
No dia 12 de Julho, o Presidente da Câmara esteve presente na sessão de abertura do
Seminário "Valorização das Artes e Ofícios Tradicionais no Alto Minho: Desafios &
Oportunidades ", organizada pela CIM Alto Minho em parceria com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP) e a Direção Regional da Cultura do Norte, que decorreu na Villa
Moraes, em Ponte de Lima.
O Primeiro Ministro esteve no dia 15 de Julho no lançamento da primeira pedra de duas
novas fábricas, no Parque Empresarial de Alvarães/Neiva para o lançamento da primeira pedra
de uma unidade da Howa Tramico, que estará em funcionamento já em 2017 e criará cerca de
70 postos de trabalho, e na o lançamento da primeira pedra de uma unidade da Eurostyle
Systems no Parque Empresarial de Lanheses .
De 15 a 17 de Julho, o Presidente da Câmara Municipal participou nas Fetês Maritimes
de Brest, onde se realizou a reunião da Comissão Executiva das Conferência das Cidades do Arco
Atlântico, a que preside.
No dia 22 de Julho a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a AEVC organizaram uma
reunião de trabalho de autarcas e dirigentes associativos do Alto-Minho e da vizinha Galiza 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 im prensa 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.
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, 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. Sílvestre, iniciativa que pretende continuar os trabalhos já desenvolvidos
em 2015. Também no dia 26 de Julho, a Câmara 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 1º, 22 e 32
Ciclos do Ensino Básico.
No dia 28 Julho 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 Temporão, mordoma do cartaz da edição de 2016.
No dia 29 de Julho realizou-se na avenida marginal mais uma partida da 2~ Etapa da
Volta a Portugal em bicicleta.
No dia 30 de Julho, o Executivo Municipal inaugurou a requalificação da Rua do Sol em
S. Romão do Neiva, via que liga São Romão de Neiva a Castelo de Neiva . Também no dia 30 de
Julho realizou-se o lançamento do livro "Carolino Ramos - a pulsão pela arte", na Sala Couto
Viana da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo e descerrou-se uma peça escultórica em
homenagem àquele artista.
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 com a participação de
cerca de uma centena de atletas.
No dia 6 de Agosto, decorreu a abertura da 25

ª Feira

de Artesanato, integrada na

Romaria da Sra . d'Agonia, no Jardim Pública, mostra que esteve aberta ao público até 21 de
Agosto.
No dia 7 de Agosto, o Executivo Municipal participou na cerimónia de inauguração das obras de
requalificação da Avenida Padre Júlio Cândido da Costa e do Cruzeirinho na freguesia de Vila de
Punhe
De 11 a 13, decorreu a 25º edição do Jazz na Praça da Erva, com espetáculos na Praça
da Erva e no Teatro Municipal de Sá de Miranda, organizada pela Câmara Municipal, pela Davd
Martins Eventos, com apoio da Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste.
A 12 de Agosto, o Executivo Municipal esteve presente na homenagem organizada pela
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Darque a Maria Arminda Maciel "Taipeira", com o
descerramento de uma placa na casa onde morou na Avenida Dr. Carteado Mena, n. 97
(Darque). Maria Arminda Maciel "Taipeira foi quem mais contribuiu para que a tradição dos
gigantones e cabeçudos de Viana do Castelo atingisse o relevo que hoje é conhecido.
No dia 13 de Agosto, o Executivo Municipal esteve presente promoção da Romaria
d' Agonia na Festa do Polvo em Carbalif'io, efetuada pela Comissão de Festas e Viana Festas, onde
mordomas, bombos e cabeçudos mostraram as Festas da cidade.
No dia 14 de Agosto, o Presidente da Câmara Municipal esteve presente na cerimónia
de inauguração do novo arranjo urbanístico do espaço envolvente da igreja paroquial de
Alvarães, que integrou as celebrações dos 50 anos de sacerdócio do pároco local, Monsenhor
António Fernandes Gonçalves.
No dia 15 Agosto, o Executivo Municipal participou na cerimónia de inauguração da nova
rotunda da Serração, em Geraz do lima e na inauguração do melhoramento urbanístico e do
edifício de apoio ao Monte da Senhora do Crasto, em Deocriste.

A 17 de Agosto, a Câmara Municipal e o CDV - Teatro do Noroeste inauguraram uma
exposição com obras de cerâmica e pintura de António Pedro no Museu de Artes Decorativas,
por ocasião dos 50 anos do seu falecimento.
No dia 18 de Agosto, realizou-se a Sessão Solene de Entrega à professora Madalena
Alves a medalha referente o título honorífico de Cidadã de Mérito de Viana do Castelo, atribuído
por ocasião das comemorações do Dia da Cidade, a 20 de janeiro. Neste dia, no Largo das Almas
realizou-se a Sessão de Fados organizada pelo Grupo Cultural e Desportivo dos Estaleiros Navais
de Viana do Castelo.
De 19 a 21 de agosto decorreram as festas da Sra d' Agonia, considerada a rainha das
romarias portuguesas e que atraiu a Viana do Castelo dezenas de milhares de visitantes que
assistiram desfile da Mordomia, Procissão ao Mar, Festa do Traje, Cortejo Histórico e Etnográfico
e espetáculos pirotécnicos. No dia 19, a noite dos tapetes contou a com a presença do primeiroministro, do ministro do ambiente e ministro da educação na ribeira de Viana para acompanhar
a elaboração dos tapetes de sal, tingido às cores, por onde vai passar, o andor da Senhora da
Agonia, padroeira dos pescadores de Viana do Castelo.
No dia 21 de agosto, o Ministro da Cultura, Castro Mendes, esteve em Viana do Castelo
para assistir ao cortejo Histórico e Etnográfico, onde reuniu com o executivo municipal e visitou
alguns espaços culturais da cidade, como o Museu do Traje, o Museu de Artes Decorativas e o
Convento de S. Domingos.
No dia 28 de Agosto, o Presidente da Câmara esteve presente na inauguração das obras
de construção e requalificação do Edifício de Apoio em S. Mamede, obra realizada em parceria
com a Comissão de Festas e Junta de Freguesia da Areosa.
No dia 30 de Agosto, realizou-se a abertura do XX Festival Internacional de Folclore que decorreu
com grande participação do público até 4 de Setembro e que mostrou aos vianenses a cultura
de vários continentes.
No dia 2 de Setembro o Presidente da Câmara acompanhou a visita do Ministro da Saúde
a Viana do Castelo, onde visitou a ULSAM e reuniu com a administração, tendo depois reunido
com os autarcas da CIM do Alto Minho, tendo sido anunciado o investimento para a
requalificação da Urgência do Hospital de Santa Luzia .
No dia 3 de Setembro, o Executivo Municipal esteve presente na abertura da exposição
antológica dos 50 anos de carreira do artista Pinto Meira, patente nos antigos Paços do
Concelho, Museu do Traje e Santa Casa da Misericórdia.
De 5 a 10 de setembro, veleiros 100% autónomos e equipados com aplicações
inovadoras na área da robótica vão participar no Campeonato do Mundo de Veleiros Robóticos
(World Robotic Sailing Championship - WRSC) 2016, organização da responsabilidade da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e do Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), com o apoio da Câmara Municipal.
No dia 6 de Setembro, a Câmara de Viana do Castelo entregou quatro carrinhas de
transportes destinadas à utilização por parte da Associação Desportiva de Barroselas, do Clube
de Basquete de Viana, do Darque Kayak Clube e do Voleibol Clube de Viana .
No dia 7 de Setembro, a Câmara Municipal e o Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana assinaram um protocolo para promover o programa "Reabilitar para Arrendar Habitação Acessível", o qual visa promover o programa que tem como principal objetivo
financiar operações de reabilitação para edifícios destinados a arrendamento em regime de
renda condicionada.
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Hoje decorreu uma ação de protesto dos Alto Minhotos contra asa portagens na A28
que contou com a presença dos autarcas, associações empresa rias do distrito e Galiza bem como
de muitos empresários. Na abertura desta ação o Presidente da Câmara de Viana do Castelo
pediu um minuto de silêncio pelas mortes do trágico acidente ferroviário ocorrido nesta manha
no comboio Celta junto a povoação galega de Porrinho.

Vi\. do Castelo, 9 de Setembro de 2016.

O Presidente da

~~ni:::

Maria Costa

CÂMARA MUNICIPAL

VIANA DO CASTELO

Execução Orçamental Ano 2016
Período - 2016 / 01 / 02 a 2016 / 09 / 08

Execução
Receita
35.485.719,23€

Despesa
34.413.968,84€

Taxa
55%

báudio Fiúza

Dívida a
Fornecedores

3.209.946,03 €

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM
02.09.2016 E ESTADO ACTUALIZADO DOS MESMOS
1
PROCESSO- nº.1312/05.2BEBRG- U. O. 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia.
AUTORES - Abílio Gonçalves Teixeira e Outros

RÉ - Vianapolis - Soe. para o Des. Do Programa Polis em Viana do Castelo, S. A.
CONTRA-INTERESSADOS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do acto consubstanciado no
despacho 1746112005, de 25.06.2005, do MAOTDR que declarou a utilidade pública
da expropriação do "Edifício Jardim".
VALOR DA ACÇÃO - € 15.000,00
ESTADO ACTUAL - O STA não admitiu o recurso de revista apresentado pelo AA.
contra o acórdão do TCA Norte, mantendo, assim, a revogação da suspensão de
eficácia da declaração de utilidade pública da expropriação da parcela 133 na parte
respeitante às fracções de que os AA. são proprietários no Edifício Jardim, em Viana
do Castelo. Aguarda decurso do prazo de trânsito em julgado.

2
PROCESSO - nº. 1656/09.4BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE -Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - Manuel Luís Martins Gigante
RÉU - Município de Viana do Castelo

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 149.500,00,
acrescida de juros legais.
VALOR DA ACÇÃO-€ 149.500,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda remarcação da audiência final.

3
PROCESSO - n'1. 1.447/08.0BEBRG- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES- Richard David Buckley e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 5.6.2008, que indeferiu o
pedido de licenciamento de uma moradia no lugar de Ferreiros, Afife ou, em
alternativa, condenação no pagamento de indemnização pela perda de valor do seu
terreno.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001.,00
ESTADO ACTUAL - Os AA. interpuseram recurso da sentença que julgou a acção
improcedente. Aguarda a decisão do recurso.

4
PROCESSO-nº. 133/09.SBEPRT-TAF do Porto - U.O. 2- 6º Juiz
ESPÉCIE-Execução de sentença
EXEQUENTE - Manuel Carlos Costa Marinho
EXECUTADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de execução da sentença que anulou a deliberação
desta C.M. de 27.01.1998, com vários pedidos relacionados com tal execução.
VALOR DA ACÇÃO - € 125.000,00
ESTADO ACTUAL - O Município interpôs recurso da sentença para o TCA Norte,
aguardando-se decisão.

5
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PROCESSO - nº. 1582/06.9BEBRG -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos Morada Branco Mendes
RÉU -Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 20.07.2006 do Exmº. Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística, que ordenou a apresentação de projecto de legalização de obras sob
pena de ser ordenada a demolição de obras executadas sem licença e pedido de
condenação ao reconhecimento de que as obras executadas não carecem de licença e
pedidos com os mesmos relacionados.
VALOR DA ACÇÃO-€ 3.750,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual julgou a acção totalmente
improcedente. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.

6
PROCESSO - nº. 235/08.SBEBRG - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Valente & Cairrão, Ld".
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
das Portarias nºs. 1056/91, de 17.10 e 390/90, de 23.05; pedido de declaração de que
sobre o prédio da A. inexistem ónus que impeçam a sua utilização como solo urbano;
pedido de indemnização a fixar em liquidação de sentença; e pedidos conexos com os
anteriores.
VALOR DA ACÇÃO-€ 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Foi deferido o pedido de alteração do pedido formulado na
acção. Foi apresentada nova contestação em Fevereiro de 2012, aguardando o
processo a marcação de audiência prévia ou sentença.

7
PROCESSO-nº. 800/10.3BEBRG -TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - José Paulo Esteves Martins Pinheiro e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do parecer desfavorável emitido pela
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P., proferido em 2.11.2009 no
âmbito do processo de obras em que é requerente o Autor, e vários pedidos com o
mesmo conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda remarcação da audiência final.

8
PROCESSO - nº. 635/09.6 BEBRG - U.O. 3 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
IMPUGNANTE - Adérito Jorge de Abreu Cardoso
IMPUGNADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação de liquidação de taxa de ocupação do
domínio público relativa à utilização de uma rampa de acesso ao prédio do
impugnante, sito na freguesia de Monserrate, concelho de Viana do Castelo, no valor
de€ 492,78 e relativa ao ano de 2009.
VALOR DA ACÇÃO - € 492,78
ESTADO ACTUAL - O Município foi absolvido da instância, tendo a sentença
transitado já em julgado. Aguarda-se a fase de pagamento de custas.

9
PROCESSO- nº. 2012/10.7 BEBRG- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Alcídio Afonso da Rocha Lima
RÉU - Município de Viana do Castelo

4

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho do
Sr. Vereador do Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal proferido
no processo de obras n.º DJ/SPO n.º 468/85, que ordenou a demolição voluntária de
obras sitas na Rua das Breias, freguesia de Vila Fria, deste concelho, e que tomou
posse administrativa do imóvel e ainda do despacho de 11.10.2010 que indeferiu
liminarmente o pedido de licenciamento dessa mesma obra.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,10
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

10
PROCESSO - nº. 1343/05.2 BEBRG - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Alcino Ferreira de Lemos e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho que
declarou a urgência da expropriação da parcela n. 0 133 do Edifício Jardim e do
despacho que declarou a utilidade pública da expropriação, declaração de ilegalidade
do Regulamento do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Viana do Castelo,
pedido de indemnização decorrente de responsabilidade civil extra-contratual e pedidos
conexos com os mesmos.
VALOR DA ACÇÃO - € 1.507.428,48
ESTADO ACTUAL - Tinha sido julgada improcedente. Interposto recurso para o
TCAN, foi negado provimento ao recurso. Foi interposto novo recurso para o STA,
sendo que este não admitiu a revista. Foi de seguida pedida a reforma do Acórdão do
STA, que foi indeferida. Entretanto, foi interposto recurso para o Tribunal
Constitucional, o qual, por decisão sumária do Juiz Relator, não conheceu dos recursos
interpostos pelos Autores, nos termos do disposto no art. 78º-A da Lei do Tribunal
Constitucional (Lei nº 28/82, de 15/11). Desta decisão os recorrentes apresentaram
reclamação para a conferência, a qual foi rejeitada. Foi interposto novo recurso para o
Tribunal Constitucional, aguardando-se decisão do mesmo.

11
PROCESSO - nº. 1485/08.2 BEBRG- TAF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
5

IMPUGNANTE - Adérito Jorge de Abreu Cardoso
IMPUGNADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTOfPEDIDO - Pedido de Anulação da liquidação da taxa de ocupação do
domínio público pela utilização de rampa de acesso ao prédio do Impugnante, sito na
Rua Carolino Ramos, Lote 1 e 2, Lugar de Lamoso de Cima, freguesia de Monserrate,
deste concelho, no montante de € 2675,62.
VALOR DA ACÇÃO - € 2.678, 62
ESTADO ACTUAL- Em recurso no TCA-Norte.

12
PROCESSO - nºs. 863/08.lBEBRG e 698/09.4BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Virgin Flower - Comércio Internacional de Flores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 21.02.2008, que ordenou
o embargo de trabalhos de limpeza e preparação da parcela de terreno sita em
Carreço e bem assim pedido de condenação na indemnização de € 28.440,00,
acrescida de juros de mora e de indemnização a liquidar em execução de sentença;
Pedido de anulação do despacho de 23.01.2009, que ordenou o embargo de trabalhos
de montagem de estufas na parcela de terreno sita em Carreço e bem assim pedido
de condenação na indemnização de € 28.440,00, acrescida de juros de mora e de
indemnização a liquidar em execução de sentença;
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença julgando as acções improcedentes. A
Ré interpôs recurso para o TCAN, sendo que, uma vez operada a convolação deste
em reclamação para a conferência, foi esta indeferida. A Autora voltou a recorrer da
decisão proferida, encontrando-se o recurso pendente de decisão do TCAN.

13
PROCESSO-oº. 862/ 10.3BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa Especial
AUTORES- Vianamor-Construções de Viana, Ldª.
6

RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 18.12.2009 do Vereador
da Área de Planeamento e Gestão Urbanística que indeferiu o pedido de informação
prévia apresentado pela Autora relativo à construção de um prédio destinado a
clínica médica nesta cidade e de condenação a ao reconhecimento de que se formou
acto de deferimento tácito no procedimento.
VALOR DA ACÇÃO-€ 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar improcedente a acção e,
consequentemente, a absolver o Município dos pedidos fo1·mulados na mesma.
Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.

14
PROCESSO - nº. 411/1 l.6BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum com processo ordinário
AUTORES - Rui Avelino Torres Martins
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na reparação de um
veículo sinistrado, na indemnização diária de 10,00 €, na indemnização de €
42.697,32, acrescida de juros de mora desde a citação e no pagamento de danos
futuros, tudo em consequência de acidente de viação ocorrido na EN. 305, na
freguesia de Neves, devido a queda de árvore.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Allianz Portugal, S.A,
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2010.
VALOR DA ACÇÃO - € 100.000,00
ESTA DO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência de julgamento.

15
PROCESSO- nº. 1.354/05.SBEBRG-A-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar (suspensão de eficácia)
AUTORES - Joaquim José Alves e Outros
7

RÉUS - Estado Português e Outra
CONTRA-INTERESSADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia da declaração de utilidade
pública da expropriação da parcela 133 na parte respeitante às fracções de que os
AA. são proprietários no Edifício Jardim e vários pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 14.963,95
ESTADO ACTUAL - Foi proferido acórdão pelo TCAN, o qual deu provimento aos
recursos interpostos pelo Município e pela Vianapolis S.A, e, consequentemente,
revogou a sentença do T AF de Braga, recusando, assim, a concessão da providência
cautelar requerida. Foi interposto pelos AA. recurso de revista do acórdão do TCAN
para o STA, o qual não foi admitido. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em
julgado.

*

*

*

16
PROCESSO - nº. 23/2000 -4ºJuizo Cível - T JVC
ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA - ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, SA
RÉUS - Município de Viana do Castelo, Estado Português e Freguesia de Afife
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento da sua propriedade sobre vários
prédios sitos na orla costeira de Afife, pedido de restituição de prédios sem as obras
e equipamentos pretensamente implantados sobre os seus prédios, pedido de
indemnização a liquidar em execução de sentença e pedido de indemnização de
300.000$00 diários desde a citação dos Réus até à restituição dos prédios referidos
livres de quaisquer obras, bem como a fixação de sanção pecuniária compulsória de
500.000$00 diários desde o trânsito em julgado da sentença até à restituição efectiva
dos prédios.
VALOR DA ACÇÃO - 3.500.001$00
ESTADO ACTUAL - O Tribunal da Relação de Guimarães deu provimento ao
recurso apresentado pelo Município e, consequentemente, anulou de novo o
julgamento em relação às respostas dadas pelo Tribunal de 1.1' Instância
relativamente a vários quesitos, com a consequente repetição do julgamento quanto
aos mesmos. A anteceder a repetição do julgamento, o Tribunal ordenou que se
proceda à delimitação do domínio público marítimo onde ele confronta com os
8

prédios da Autora, nos termos estabelecidos no DL n.º 353/2007, de 26.10, tudo em
ordem a dar cumprimento ao primeiro Acórdão da mesma Relação proferido nos
autos.

17
PROCESSO- nº. 823/01 - 4ºJuiz -TAC do Porto
ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA - ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, SA
RÉU - Município de Viana do Castelo, vários autarcas do executivo dos últimos
mandatos e variadissimos funcionários da Câmara Municipal (ao todo, 36 Réus)
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de indemnização de 107.600.000$00, acrescida de
juros de mora.
VALOR DA ACÇÃO - 107.600.000$00
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa até à decisão final do processo
referido no número anterior.

18
PROCESSO- nº. 417/07.0BEBRG - r UNIDADE ORG. -TAF DE BRAGA
ESPÉCIE -Acção Administrativa Especial
AUTOR-José Henrique Guimarães Salgado Zeoha
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO- Pedido de anulação do despacho de 16.11.2006 que lhe impôs
a execução de obras no prédio do mesmo na Rua Cândido dos Reis.
VALOR DA ACÇÃO - € 14.963,95
ESTADO ACTUAL - Foi julgada extinta a instância, por inutilidade superveniente
da lide. O Município requereu a reforma da sentença quanto a custas, aguardandose decisão sobre o requerimento.

19
PROCESSO-oº. 510/07.98EBRG - l ª UN IDADE ORG. -TAF DE BRAGA
9

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Manuel Alves Rodrigues e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 27.12.2006, que deferiu
um pedido de alteração de licença a Olívia de Sousa Viana Manso, em Mazarefes.
VALOR DA ACÇÃO - € 3.741,00
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. A CMVC reclamou para a
conferência, não tendo a mesma sido aceite. Foi apresentada nova reclamação do
despacho que indeferiu a reclamação. Entretanto, a contraparte interpôs recurso da
sentença na parte que lhe foi desfavorável. O recurso da contraparte não foi
admitido e foi admitida a reclamação do Município, a qual foi julgada improcedente.
Foi interposto recurso desta decisão, aguardando-se a sua decisão.

20
PROCESSO- nº. 1578/08.6BEBRG-TAF de Braga- U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - José Carlos Santos Loureiro e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDID0-1. Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
da Portaria nº. 390/90, de 23.05, do PDM de Viana do Castelo e do PU da Cidade de
Viana do Castelo no que respeita à classificação do prédio dos AA. como
pertencendo à RAN e área de elevado valor paisagístico; 2. Pedido de declaração de
que o prédio dos AA. não tem qualquer ónus que impeça a sua utilização como solo
urbano com condições de edificabilidade semelhantes à média dos prédios urbanos
vizinhos; 3. Pedido de condenação solidária no pagamento aos AA. na indemnização
a liquidar em execução de sentença pelos prejuízos sofridos desde 1991 até à data da
sentença a proferir; 4. Subsidiariamente, pedido de condenação solidária no
pagamento da indemnização de € 450.000,00 e juros desde 1991; 5. Ainda
subsidiariamente, pedido de condenação do Município a repor o prédio rústico dos
AA. no estado em que se encontrava, repondo toda a terra que nele se encontrava e
que dele foi extraída ou, se tal não for possível, a pagar o seu valor, no montante de€
375.000,00.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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21
PROCESSO - nº. 775/10.9BEBRG - T AF de Braga - U. O. l
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Manuel Gomes de Sá Alves
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Senhor Vereador da
Área Funcional do P.G.U. que ordenou a demolição de um piso e várias outras obras
executadas ilegalmente no prédio do mesmo, em Chafé.
VALOR DA ACCÃO - € 5.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar improcedente a acção e,
consequentemente, a absolver o Município do pedido formulado na mesma. Aguarda
o decurso do prazo de trânsito em julgado.

22
PROCESSO - nº. 648/11.8 BEBRG - U.0 .1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Ministério Público
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Senhor
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 27.01.2009, que deferiu o licenciamento
da construção de uma moradia em Vilares, Outeiro, Viana do Castelo, a Milton
Faria Videira de Abreu.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

23
PROCESSO - nº. 836/ll.7BEBRG - TAF de Braga - U. O . 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a Forma Sumária
AUTOR - Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A.
11

RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por acidente de
viação, de € 8.039,20, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo pagamento.
Na acção é também demandada a Allianz Portugal, S.A, para quem o Município
havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2009.
VALOR DA ACÇÃO - € 8.039,20
ESTADO ACTUAL - Aguarda remarcação da audiência final.

24
PROCESSO - oº. 1147/11.3BEBRG - TAF de Braga - U. O. l
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a Forma Sumária
AUTOR - José Joaquim Rodrigues Felgueiras
RÉU - Município de Viana do Castelo
08,JECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de€ l.681,79, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo pagamento.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Allianz Portugal, S.A,
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2009.
VALOR DA ACÇÃO - € l.681,79
ESTADO ACTUAL - Aguarda remarcação de tentativa de conciliação.

25
PROCESSO - oº. 1338/11.7 BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção administrativa especial
AUTORA- Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de norma do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
VALOR DA ACÇÃO-€ 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

26
PROCESSO - oº. 1023/11.0BEBRG - U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCl E - Acção administrativa especial
AUTORA - Modelo Continente - Hipermercados, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de normas do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.00,01
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. A Autora interpôs recurso
relativamente aos vícios que improcederam, encontrando-se o processo a aguardar a
decisão de tal recurso.

27
PROCESSO - nº. 1.558/11.4BEBRG- U.O.l -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - Pedro Henrique da Silva Novo
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de€ 10.727,63, acrescida de juros de mora vincendos sobre a quantia de€
10.240,58, até efectivo pagamento.
Na acção é também demandada a Allianz Portugal, S.A, para quem o Município
havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2010.
VALOR DA ACÇÃO-€ 10.727,63
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ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

28
PROCESSO-nº. 440/ 12.2BEBRG - U. 0.1. - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Mário Jorge Pires Correia e mulher, Margarida Menezes Rodrigues
RÉU -Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
do Senhor Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 20.11.2012, que ordenou a
demolição da moradia dos Autores no lugar da Armada, freguesia de Afife, deste
concelho.
VALOR DA ACCÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi julgada improcedente. O Autor interpôs recurso para a 2ª
Instância, a qual confirmou a decisão da 1ª instância. O Autor interpôs recurso de
revista excepcional para o STA, o qual não admitiu o recurso. O Auto1· interpôs
agora recurso para o Tribunal Constitucional, que se encontra pendente.

29
PROCESSO - nº. l.005/12.4BEBRG - U.0.1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTORA- Liberty Seguros, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de € 6.138,65, acrescida de juros de mora vincendos desde a citação até
integral pagamento.
Na acção é também demandada a Lusitânia Seguros, S.A, para quem o Município
havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2011.
VALOR DA ACÇÃO -€ 6.138,65
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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30
PROCESSO - nº. 747/12.9BEPRT - U.0.5 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - Manuel Carlos da Costa Marinho
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização de € 125.000,00 por
danos morais em virtude de afastamento por decisão disciplinar posteriormente
anulada.
VALOR DA ACÇÃO - € 125.000,00
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa.

31
PROCESSO - nº. 1159/ 12.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE- Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR- STAL, em representação de vários bombeiros municipais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDlDO - Pedido de condenação no reconhecimento ao direito de os
representados do Autor dependerem directamente, em termos funcionais,
administrativos, hierárquicos e disciplinares do Comandante do Corpo de
Bombeiros do MunicCpio, pedido de declaração de nulidade do acto de nomeação do
Chefe de Divisão de Segurança e Protecção Civil, pedido de condenação do
Município a negociar com os representados do Autor os objectivos e competências a
definir no âmbito da avaliação de desempenho com o seu superior hierárquico
imediato e pedido de declaração de que a NEP 1/2012, emanada do Chefe de Divisão
de Segurança e Protecção Civil viola o disposto nos artigos 45°/l e 2 e 46° da Lei 668 /2007 e ais. c), d) e i) do art. 87º e art. 90°, ambos do RCTFP, com a condenação do
M uoicípio a abster-se de praticar os testes físicos aí discriminados e de fixar tais
testes como objectivo individual de avaliação do desempenho dos associados do
Autor.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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32
PROCESSO - nº. 1.676/12.lBEBRG - U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - António Ferreira de Miranda e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo e ARH Norte, l.P.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento de que não existe
linha de água ou curso de água sobre o prédio dos mesmos e que vem representada
na Planta de Condicionantes do PDM e no PP para a área Marginal ao Lima, entre a
Ponte Eiffel e a Ponte do ICl, em Darque, e na Planta de Ordenamento do PDM, e
outros pedidos com o mesmo relacionados, nomeadamente, para a correcção das
citadas plantas.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

33
PROCESSO- nº. t.992/t2.2BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumaríssima
AUTOR - ULSAM
RÉUS - Município de Viana do Castelo e EP - Estradas de Portugal
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de€ 1.981,87, acrescida de
juros legais, por assistência a sinistrado.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Allianz Portugal, S.A,
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2010.
VALOR DA ACÇÃO - € 1.981,87
ESTADO ACTUAL - Aguarda remarcação da audiência prévia.

34
PROCESSO - nº. 2.107/12.2BEBRG- U.0 .1 - T AF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - José Abreu Novo
RÉUS - Município de Viana do Castelo e EP- Estradas de Portugal
OBJECTO/PEDIOO - Pedido de condenação na quantia de€ 6.792,89, acrescida de
juros legais, por acidente de viação.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Allianz Portugal, S.A,
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2009.
VALOR DA ACÇÃO-€ 6.792,89
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

35
PROCESSO- nº. 13/ l3.2BEBRG- U.O.J - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR-Domingos da Silva Teixeira, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de € 95.176,40, acrescida
de juros vincendos, a título de juros de mora relativos a atraso nos pagamentos de
várias facturas de empreitadas levadas a efeito há vários anos atrás.
VALOR DA ACÇÃO - € 95.176,40
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

36
PROCESSO - nº. 57/ l3.4BEBRC - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Tiago Fernandes Oliveira
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho da Exmª. Srª. Vereadora da
Área de Recursos Humanos de 12.12.2011, com efeitos reportados a 11.01.2012, que
pôs termo ao contrato de trabalho que o ligava ao Município.
VALOR DA ACCÃO-€ 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi proferido acórdão a revogar a sentença que absolveu o
Município da instância. O processo prosseguirá agora os seus termos normais no
T AF de Braga.

37
PROCESSO - nº. 170/13.SBEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA-Irene .Maria da Costa Coutinho e Almeida
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou de anulação dos
despachos do Exmº. Sr. Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 30.07.2012 e de
281.08.2012 que ordenaram a demolição de um anexo de prédio da A. sito na
freguesia de Freixieiro de Soutelo, deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

38
PROCESSO - nº. 425/13.lBEBRG - U.0.1- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR- SNBP - Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação ao pagamento das horas de trabalho
prestadas pelos representados do Sindicato referidos na p.i. ao abrigo do regime de
disponibilidade permanente que vão além do período normal de trabalho, desde o
início de 2010 até ao presente, a título de trabalho extraordinário e pedido
relacionado com tal pedido principal.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
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ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

39
PROCESSO-oº. 498/13.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Maria Antónia Soares de Almeida
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO- Pedido de declaração de nulidade dos despachos do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 26.07.2011 e de 19.07.2012, o primeiro que
deferiu a emissão do alvará de licença de construção 241/11, a Maria Isabel
Coutinho Araújo e o 2° que deferiu a emissão do alvará de licenciamento de obras
n('. 420/1Oa António Costa Silva, e vários pedidos com ele conexionados.
VALOR OA ACÇÃO-€ 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi realizado o julgamento, aguardando o processo a prolação
da sentença.

40
PROCESSO- nº. 1058/13.STBVCT- 2° J. Cível-Trib. Judicial Viana do Castelo
ESPÉCIE - Acção Comum sob a forma ordinária
AUTORES - Maria da Conceição Novo Fernandes e Oliveira Costa e marido
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de restituição de uma faixa de terreno com 2.968,00
m2 pretensamente ocupada aquando das obras de requalificação e ampliação da
Escola EB 2,3 de Lanheses e vários pedidos com o mesmo conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 35.285,42
ESTADO ACTUAL - As partes transigiram sobre o objecto do litígio, aguardandose a prolação de sentença homologatória da transacção.

41
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PROCESSO - nº. 966/13.0 BEBRG- U. O. 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - Carlos Alberto Araújo Neves
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de€ 6.554,80, por
sinistro ocorrido na rotunda da Rua da Igreja, Meadela.
Na acção é também demandada a Lusitânia Seguros, S.A, para quem o Município
havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2012.
VALOR DA ACÇÃO - € 6.554,80
ESTADO ACTUAL - Aguarda remarcação da audiência final.

42
PROCESSO - nº. 970/13.9BEBRG - U.0 .1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Maria Cândida Penteado Morais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Exmº. Sr.
Vereador da Area Funcional do P.G.U. de 22.07.1988 e da ordem de demolição de
19.02.2013, que ordenou a demolição da marquise do prédio da requerente.
VALOR DA ACÇÃO-€ 8.000,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda decisão final.

43
PROCESSO- nº. 1219/10.1 BEBRG- TAF de Braga - 2ª U.O.
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Maria de Fátima Fiúza Domingues Fernandes e marido.
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Réu no reconhecimento de que os
Autores são beneficiários do pagamento de uma taxa de IVA reduzida (5%)
relativamente às obras de recuperação do prédio urbano sito na Rua Grande,
concelho de Viana do Castelo pertença dos mesmos e pedido conexo com o mesmo.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

44
PROCESSO- nº. 1395/13.1 BEBRG -TAF de Braga-1ª U.O.
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Chefe de Divisão de
Licenciamento de Obras de 23.05.2013, que indeferiu o pedido de vistoria fmal para
a instalação de 2 reservatórios de GPL (classe Al) e pedido de condenação à
realização da vistoria e à consequente emissão de licença de exploração.
VALOR DA ACÇÃO - € 8.342,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda marcação de audiência prévia.

45
PROCESSO- nº. 1301/13.3BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Manuel Augusto Gonçalves Arezes
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 21.05.2013 que indeferiu o licenciamento
de uma obra no lugar de Santiago, freguesia de Castelo de Neiva, concelho de Viana
do Castelo.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
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ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

46
PROCESSO - nº. 1618/13.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa Especial
AUTOR- PROTOIRO-Federação Portuguesa das Associações Taurinas
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de invalidade, de ineficácia e da
inconstitucionalidade da declaração da cidade de Viana do Castelo como cidade antitouradas (deliberação de 27.02.2009).
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

47
PROCESSO - nº. 1635/13.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Paínhas Parques, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento do direito da Autora à
constituição da comissão prevista no ponto 4. da deliberação da CMVC de 8.03.2010
e vários pedidos com o mesmo relacionados.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda remarcação da audiência final.

48
PROCESSO - nº. 1809/13.0BEBRG - U.0.1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.
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RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da Área
Funcional do PGU de 15.08.2013, que ordenou a reposição dos terrenos sitos no
lugar de Bouças, freguesia de Darque, deste concelho, titulado em nome de
NORMASTER - Investimentos Imobiliários, Ldu.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda prolação de sentença.

49
PROCESSO- nº. 1814/ 13.7BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia
AUTOR - Domingos José Afonso, Sucessores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia dos actos que determinaram
a selagem e posse administrativa das instalações da requerente e pedido de
autorização provisória de prosseguimento da actividade da empresa.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar extinta a instância por
inutilidade superveniente da lide. A Autora recorreu da sentença para o TCA Norte,
aguardando-se a prolação de decisão deste Tribunal.

50
PROCESSO - nº. 1931/ 13.38EBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE -Acção Administrativa Especial
AUTOR - STAL, em representação de José Manuel Carvalho Costa Pereira
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos despachos do Sr. Presidente da
Câmara de 21.08.2013, que homologou a lista de classificação final e graduação dos
candidatos ao concurso interno de acesso limitado para provimento de 4 lugares de
chefe de secção, e de 26.08.2013, que determinou a nomeação, por urgente
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conveniência de serviço, na função de chefe de secção, das candidatas graduadas nos
1° a 4° lugares daquela lista, bem como pedido de condenação à abertura de
procedimento concursai para provimento dos lugares de chefe de secção que ficaram
vagos por força da decisão judicial proferida no proc. 709-A/99 que correu termos
pelo T AF do Porto.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda decisão.

51
PROCESSO - nº. 170/14.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos Azevedo Maciel Neiva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação ou de declaração de nulidade do
despacho de 18.03.2013 do Sr. Vereador da Área de PGU referente ao processo nº.
25113, bem corno pedido de pagamento de indemnização de€ 19.000,00 a título de
danos patrimoniais e de€ 10.000,00 de danos morais, acrescido de juros à taxa legal.
Atendendo à caducidade do direito de acção e à prescrição do direito à indemnização
a que o Autor se arroga nos autos, o Município não fez o chamamento ao processo da
respectiva Seguradora.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

52
PROCESSO - nº. 226/14.0BEBRG - U.0.1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos José Afonso, Sucessores, Ld".
RÉU -Município de Viana do Castelo
OBJECTO/ PEDIDO - Pedido de anulação dos actos, operações de execução e actos
materiais que determinaram a selagem e posse administrativa das instalações da
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Autora e pedido de declaração de inexistência dos actos que tenham antecedido
aqueles.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Foi .iulgada improcedente, por ter procedido a excepção
suscitada pelo Município da impugnabilidade do acto impugnado. Foi interposto
recurso para o TCAN, aguardando-se a respectiva decisão.

53
PROCESSO - nº. 317/14.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - António Manuel Pereira Pires
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de nulidade ou de anulação do despacho de
13.02.2013 do Sr. Vereador da Área de PGU que ordenou a demolição de prédio sito
no lugar de Armada, freguesia de Afife, deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO-€ 10.000,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

54
PROCESSO- nº. 1771/14.2BEBRG- U. O. 1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Simão Pedro Gomes Soares
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 12.532,45,
acrescida de juros legais, por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes do
resultado do concurso externo para admissão de 2 especialistas de informática de
grau 1, nível 2 - estagiários (carreiras não revistas).
VALOR DA ACÇÃO - € 12.532,45
ESTADO ACTUAL - Foi realizada audiência prévia. Aguarda marcação de
julgamento.
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55
PROCESSO - nº. 1969/14.3BEBRG- U.0.1 - T AF de Braga
ESPÉCIE -Acção Administrativa Especial
AUTOR - ST AL, cm representação de vários bombeiros municipais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDJDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho de
indeferimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 20.01.2013 e pedido de
condenação de pagamento aos bombeiros representados pelo ST AL na acção das
quantias pretensamente devidas a título de compensação de trabalho extraordinário.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda marcação de audiência prévia.

56
PROCESSO - nº. 2108/ 14.6BEBRG- U. O. 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Paulo Manuel Alves São João
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 5.176,97,
acrescida de juros vincendos, por sinistro ocorrido no viaduto da Rua António Alves,
em Darque.
VALOR DA ACÇÃO-€ 5.176,97
ESTADO ACTUAL - Foi feita transacção no processo, a qual foi homologada por
sentença. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.

57
PROCESSO- nº. 2227/14.9BEBRG - U.O.l - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
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RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/ PEDIDO - Pedido de declaração de anulação do acto de indeferimento
de autorização municipal de instalação de estação de telecomunicações na Rua das
Dálias, freguesia de Darque, deste concelho e, subsidiariamente, condenação no
reconhecimento do deferimento tácito de tal autorização; ainda subsidiariamente,
condenação do Município à emissão do acto de autorização referido.
VALOR DA ACÇÃO - € 8.000,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

58
PROCESSO - nº. 2669/14.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de António José Cruz
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/ PEDlDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 38.099,27 a título de trabalho
extraordinário e de subsídio de turno e pedido de condenação de pagamento de todas
as quantias que entretanto lhe forem retidas.
VALOR DA ACÇÃO - € 38.099,27
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

59
PROCESSO - nº. 2691/14.6BEBRG- U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINT AP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Victor Manuel Ribeiro da Silva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 1.798, 18 a título de subsídio
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de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entretanto lhe forem retidas.
VALOR DA ACÇÃO-€ 1.798,18
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

60
PROCESSO - nº. 2692/14.4BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SlNTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Luís Filipe Rodrigues Lima Carvalho
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de € 1.798,18 a título de subsídio
de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entretanto lhe forem retidas.
VALOR DA ACÇÃO-€ 1.798,18
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

61
PROCESSO- nº. 2672/14.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Manuel Jorge Alves Nascimento.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 4.559,70, a título de subsídio
de turno e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias que entretanto
lhe forem retidas.
VALOR DA ACÇÃO-€ 4.559,70
ESTADO ACTUAL- Aguarda sentença.
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62
PROCESSO - nº. 2679/14.7BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Ana Paula Pinheiro Rocha Felgueiras Torres.
RÉU - l\1unicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 281,53, a título de subsídio
de turno e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias que entretanto
lhe forem retidas.
VALOR DA ACÇÃO-€ 281,53
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

63
PROCESSO - nº. 2697/14.SBEBRG- U.0.1- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Dr. Luís Filipe Neiva Marques.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.20 J4, que ordenou a reposição da quantia de € 32.478, 73, a título de
emolumentos notariais e participação em custas de processos de execução fiscal e
vários pedidos com o mesmo conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 32.478,73
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

64
PROCESSO - oº. 322/15.6BEBRG-A- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia
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AUTORA - Construsport- Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do despacho de 22.10.2014 do
Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística que ordenou
a cessação de utilização de um espaço no prédio sito na Zona Industrial da Meadela,
lote nº. 4.
VALOR DA ACÇÃO-€ 7.000,00
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa.

65
PROCESSO - nº. 322/15.6BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Construsport - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 22.10.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a cessação de utilização de um espaço no prédio sito na
Zona Industrial da Meadela, lote nº. 4 e pedido de condenação ao reconhecimento de
que a Autora não necessita de apresentar estudo de compatibilização entre a
indústria e a função habitacional existente.
VALOR DA ACÇÃO - € 7.000,00
ESTADO ACTUAL-Tem a instância suspensa.

66
PROCESSO - nº. 618/15.7BEBRG- U.0.1-TAF.de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Isaías Gonçalves Esteves
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 17.11.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
30

Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito na Serra de Arga, Montaria, deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO -€ 7.000,00
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

67
PROCESSO - oº. 679/ 15.9BEBRG - U.O.t - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Queirimóveis- Imobiliária, Ld''.
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/ PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 22.10.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito em Baganbeiras, Afife, deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO - € 2.000,00
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

68
PROCESSO - nº. 983/ 15.6BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - António Mesquita Alves Franco
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 3.115,.n,
acrescida de juros vincendos, por sinistro ocorrido num passadiço junto à Praia do
Cabedelo, em Darque.
A acção foi também instaurada contra a Seguradora Lusitânia S.A., para quem o
Municipio transferiu em 2013 a sua responsabilidade civil geral.
VALOR DA ACÇÃO - f 3.115,41.
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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69
PROCESSO- nº. 3222/13.0TBVCT.2-T. Comarca de Viana do Castelo
ESPÉCIE - Embargos de terceiro
EMBARCANTE - Município de Viana do Castelo
EMBARGADA - AVIC - Autocarros e Transportes Irmãos Cunha, S.A.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de levantamento de penhora sobre prédio do
Município, em Lanheses, e do consequente cancelamento da mesma na
Conservatória do Registo Predial deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO - € 77.256,00.
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar procedentes os embargos de
terceiro e a declarar o Município dono e legítimo proprietário do prédio rústico, sito
em Urreiras, freguesia de Lanheses, deste concelho, mais determinando o
levantamento da penhora feita sobre o mesmo e o cancelamento do respectivo registo
na CRP. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.

70
PROCESSO - nº.1932/15.7BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - João de Deus Monteiro Gonçalves e Outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação da decisão da
ENRAN de 18.12.2004, que indeferiu o pedido de parecer prévio para utilização não
agrícola de 1 parcela de solo integrado em RAN, em Castelo do Neiva, pedido de
condenação do Município a reconhecer que a construção de 102,00 m2 existente no
prédio dos AA. é anterior a 1951 e que os RR. a podem utilizar para habitação, com
vários pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 2213/15.lBEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa Comum
AUTOR - Manuel Sousa Costa Dias
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na indemnização de €
54.117,22 por sinistro ocorrido no Largo de S. Domingos, nesta cidade.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Seguradora Fidelidade
S.A. no processo, para quem transferiu em 2014 a sua responsabilidade civil geral.
VALOR DAACCÃ0 - €54.117,22.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

72
PROCESSO - nº. 2326.15.0BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Maria Berta Passos Teixeira Faria.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração e de reconhecimento de que os sinistros
ocorridos com a Autora em 3.06.2014 e em 4.12.2014 foram acidentes de serviço e
pedido de condenação no pagamento das quantias de€ 279, t S e de€ 924,32.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Seguradora Lusitânia,
S.A. no processo, para quem transferiu no ano em causa a sua responsabilidade por
encargos decorrentes de acidentes em serviço.
VALOR DA ACÇÃO - € 893,65.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

73
PROCESSO - nº. 2950.15.0BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa Comum
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AUTORA - Maria do Rosário Queirós Rodrigues
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/ PEDlDO - Pedido de condenação do Município na indemnização de€
114.389, 13 por sinistro ocorrido em passadiço na Praia de Afife em 2012.
O Município requereu a intervenção principal provocada da Seguradora Lusitânia,
S.A. no processo, para quem transferiu no ano em causa a sua responsabilidade civil
extra-contratual.
VALOR DA ACÇÃO - € 114.389,13.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

74
PROCESSO - oº. 3103.15.3BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Dr. Agostinho Correia de Sousa
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/ PEDlDO - Pedido de anulação do despacho de 16.07.2015, que
determinou a imposição de obras aos Autores.
VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

75
PROCESSO - nº. 3158/15.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - STAL, em representação de Martinho Gomes de Campos
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/ PEDIDO - Pedido de declaração de prescnçao da quantia cuja
restituição foi ordenada por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
29.04.2015 ou, subsidiariamente, pedido da anulação de tal despacho, bem como
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pedido de condenação no pagamento ao representado do Autor da quantia devida a
título de suplemento remuneratório correspondente ao subsídio de turno desde
Junho/2012 até Julho/2015, acrescido de juros de mora.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

76
PROCESSO - nº. 3157/15.2BEBRG- U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- STAL, em representação de Júlio Agostinho S. Pedra Conceição e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da
Câmara Municipal de 29.04.2015, que ordenou a reposição de montantes recebidos a
título de emolumentos e participação em custas de execuções fiscais, pedido de
condenação de restituição dos montantes retidos aos mesmos a esse título desde Fcv.
2013 até ao presente e pedido de condenação no pagamento aos representados do
Autor da quantia devida a título de suplemento remuneratório referente a
emolumentos e participação em custas de execuções fiscais até ao fim da sua vida
activa, enquanto desempenharem tais funções.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.

77
PROCESSO - nº. 3233/ 15. l BEBRG- U.O.l -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- SAM- Sociedade Agrícola do Minho, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
08.JECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da Área
Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística de 25.05.2015, que ordenou a
demolição das obras executadas sem licença municipal no prédio sito no lugar da
Igreja, freguesia de Santa Maria de Geraz do Lima, deste concelho.
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VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL-Tem audiência prévia marcada para 24 de Outubro de 2016.

78
PROCESSO- n'>. 3202/15.lBEBRG- U.O. t -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- STAL, em representação de Augusto Dias Novo e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da
Câmara Municipal de 29.04.2015, que ordenou a reposição de montantes recebidos a
título de subsídio de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento aos
Autores, a título de suplemento remuneratório por trabalho suplementar na quantia
que se vier a apurar referente às horas de trabalho prestado diariamente, desde
Janeiro de 2010 até à data de trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

79
PROCESSO- nº. 3248/15.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - STAL, em representação de Agostinho Américo Pires da Silva Caetano e
Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDlDO - Pedido de declaração de que se encontra prescrita a quantia
cuja reposição foi ordenada; subsidiariamente, pedido de anulação do despacho do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de 05.05.2015, que ordenou a reposição de
montantes recebidos a título de subsídio de turno pago nos subsídios de férias e
Natal de Junho e Novembro de 2010.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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80
PROCESSO - nº. 3280/15.3BEBRG- U.0.1 - T AF de Braga
ESPÉCJ E - Acção Administrativa Especial
AUTOR- STAL, em representação de Ana Maria Barbosa Pinto e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de que se encontra prescrita a quantia
cuja reposição foi ordenada; subsidiariamente, pedido de anulação do despacho do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de 05.05.2015, que ordenou a reposição de
montantes recebidos a título de subsídio de turno pago nos subsídios de férias e
Natal de Junho e Novembro de 2010.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

81
PROCESSO - nº. 3292/15.7BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa Comum
AUTOR - João Daniel Gomes de Miranda e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do R. no pagamento aos Autores, de
diferenças remuneratórias (vencimento e subsídio de turno) e retroactivos de
subsídio de férias e de natal, das mais variadas quantias, todas elas especificadas e
ainda as quantias vincendas a esse mesmo título, tudo acrescido de juros de mora à
taxa legal.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

82
PROCESSO - nº. 91116.2 BEBRG - U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa
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AUTOR- José Duarte Vaz e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação à abstenção de demolição do anexo
prédio dos AA. sito na Rua da Liberdade, 133, Meadela, Viana do Castelo e ao
reconhecimento de que se trata de obra de escassa relevância urbanística, sem
necessidade de prévio licenciamento municipal.
VALOR DA ACÇÃO - € 6.000,00.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

83
PROCESSO- nº. 231/16.t BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR - Manuel da Silva Pinto
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou de anulação do
despacho do Sr. Vereador da área funcional dos Serviços Municipalizados de
Saneamento Básico de Viana do Castelo de 30.12.2015 que aplicou ao Autor uma
coima no valor de €400,00 pela prática de uma infracção p.p. pelo art. 72.º/2.12 do
Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas
Residuais.
VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01.
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a absolver o Município da instância,
tendo a mesma transitado em julgado. O Autor pediu a remessa do processo ao
Tribunal Judicial de Viana do Castelo, por ser o materialmente competente para
julgar a acção, o que o T AF de Braga deferiu. O processo prosseguirá agora os seus
termos normais naquele Tribunal.
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PROCESSO- nº. 275/16.3 BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR- Paulo Jorge Pereira Viana Arriscado
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RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade de todos os actos do
procedimento tendentes à formação do acto que ordena a demolição parcial da
marquise existente na fracção autónoma do A. designada de "AE", sita na Avenida
da Abelheira, n.º 3, em Viana do Castelo, e bem assim, o acto que ordena a
demolição.
VALOR DA ACCÃO - €30.000,01.
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.

85
PROCESSO- nº. 276116.1 BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa
AUTORES-Ana Pedro Correia de Sampaio Viana Arriscado e Outro.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de inoponibilidade do acto que ordena
a demolição à Autora e pedido de nulidade de todos os actos do procedimento
tendentes à formação do acto que ordena a demolição parcial da marquise existente
na fracção autónoma dos AA. designada de "AD", sita na Avenida da Abelheira, n. 0
3, em Viana do Castelo, e bem assim, o acto que ordena a demolição.
VALOR DA ACCÃ0-€30.000,01.
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.

86
PROCESSO - nº. 3717/15.1 BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência Cautelar
REQUERENTE-Carlos Correia de Matos
REQUERIDO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO- Pedido de suspensão de eficácia do despacho do Sr. Vereador
da área funcional do Urbanismo da CMVC de 13.10.2015, o qual determinou a
prorrogação do prazo para a realização de obras, já impostas por despacho do
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mesmo vereador de 05.06.2014, ao qual não foi dado integral cumprimento pela
Administração do Condomínio do prédio sito na Rua Abel Viana, o.º 33, de Viana do
Castelo.
VALOR DA ACCÃO - €30.000,01.
ESTADO ACTUAL - Foi rejeitado liminarmente o requerimento inicial, tendo o A.
interposto recurso de tal despacho para o TCAN. O Município foi, entretanto,
notificado nos termos do art. 641 .º/7 do CPC para deduzir oposição no processo e
para apresentar contra-alegações de recurso, o que fez efectivamente. Foi proferido
acórdão pelo TCAN a negar provimento ao recurso interposto pelo Autor, tendo o A.
interposto recurso de revisão para o STA, o qual não foi admitido. O A. interpôs
novo recurso de revisão para o STA, o qual também não foi admitido. Aguarda o
decurso do prazo de trânsito em julgado.
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PROCESSO- nº. 548/16.5 BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência Cautelar
REQUERENTES - Fernanda da Conceição Vieira Cardoso e marido
REQUERIDO- Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO- Pedido de suspensão de eficácia do despacho do Sr. Vereador
da área funcional do Urbanismo da CMVC de 28.01.2016, o qual concedeu aos
requerentes o prazo de 60 dias para proceder à demolição voluntária das obras
executadas sem licença municipal e à reposição da situação anterior, ou no mesmo
prazo, apresentarem o projecto em falta, relativamente ao prédio dos mesmos, sito
no Lugar da Gateira, freguesia de Afife, deste concelho, sob pena de, em caso de
incumprimento, a CM proceder à demolição em sua substituição, cobrando-se das
despesas a que houver lugar.
VALOR DA ACÇÃO - €30.000,01.
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a indeferir a providência cautelar.
Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.
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PROCESSO - nº. 1334/16.8 T8VCT - Instância Central de Viana do Castelo Secção Cível - J2
ESPÉCIE - Acção de Processo Comum
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AUTOR- Rui Lima Martins -Arquitectura e Urbanismo, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da
quantia de € 82.39-',39 a título de honorários pelo projecto de execução e pela
assistência técnica contemplados no contrato para elaboração do projecto da piscina
e posto náutico, celebrado entre as partes em 06.03.2008 e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO-€ 96.469,70
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 751/16.8 BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES - Ordem dos Engenheiros e Outros
RÉUS- Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município a praticar os actos
administrativos que autorizem os AA. particulares (Engenheiros) a elaborar e
subscrever projectos de arquitectura, e bem assim, a desaplicar as suas normas e
procedimentos internos que neguem aos engenheiros civis (com curso de engenharia
civil iniciado, pelo menos em 1987/1988, no lST, FEUP, FCTUC e UM, o direito a
elaborarem, subscreverem e apresentarem projectos de arquitectura.
VALOR DA ACCÃO-€ 30.000,0l
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO - oº. 759/16.3 BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES - Fernanda da Conceição Vieira Cardoso e marido
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de invalidade do despacho do Sr.
Vereador da área funcional do Urbanismo da CMVC de 28.01.2016, o qual concedeu
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aos AA. o prazo de 60 dias para proceder à demolição voluntária das obras
executadas sem licença municipal e à reposição da situação anterior, ou no mesmo
prazo, apresentarem o projecto em falta, relativamente ao prédio dos mesmos, sito
no Lugar da Gateira, freguesia de Afife, deste concelho, sob pena de, em caso de
incumprimento, a CM proceder à demolição em sua substituição, cobrando-se das
despesas a que houver lugar.
VALOR DA ACÇÃO - €30.000,01.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 777/16.1 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES- Carlos Alberto da Silva Castro e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da área
funcional do Urbanismo da CMVC de 27.01.2016, o qual indeferiu o pedido de
reversão da parcela de 66,35 m2 cedida pelos AA. ao domínio público municipal,
com fundamento na não execução de arruamento público previsto para o local, e
bem assim, pedido de reintegração no prédio dos AA. da parcela cedida.
VALOR DA ACÇÃO - € 6.650,00
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.

92
PROCESSO - nº. 1249/16.0 BEBRG - U.0.1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Processo de Contencioso Pré-Contratual
AUTORES-Alexandre Barbosa Borges, S.A
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do relatório final e do acto de
adjudicação da empreitada de obras públicas de "Reabilitação da Rede Viária
Municipal" à Cândido José Rodrigues, S.A e pedidos com ele conexos,
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designadamente pedido de condenação do Município a adjudicar a referida
empreitada à Autora.
V ALO RDA ACÇÃO - € J .106.275,34
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 1318/16.6 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa
AUTORA - Natália Maria Alves Dias
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento da
quantia global de f 12.967,49 a título de danos decorrentes do despacho do Sr.
Vereador do Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC de 08.08.2006 que
deferiu o pedido de informação prévia apresentada pela A. relativo à possibilidade
de construção de uma moradia unifamiliar num prédio da mesma, sito no Lugar da
Ribeira, freguesia de Serreleis, desta comarca, pretensão essa que foi,
posteriormente. indeferida no processo de licenciamento de obras particulares n. 0
275/07 - 0NERED-N.
VALOR DA ACÇÃO - € 12.967,49
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

94
PROCESSO - nº. 1204/16.0 BEBRG - U.0.3 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Oposição a Execução Fiscal
EXECUTADA E OPONENTE - António dos Prazeres da Silva & Filhos, Lda.
EXEQUENTE- Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de arquivamento do processo de execução fiscal n. 0
778/16 instaurado pelo Município à A., em que aquele reclama desta o pagamento da
quantia de € 357,38 a título de taxa pela utilização de águas, águas residuais e
resíduos sólidos do mês de Dezembro de 2015, relativa ao prédio urbano sito na Rua
de Monserrate, n.º 421, da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela, acrescido de juros de mora e custas processuais.
VALOR DA ACÇÃO - € 357,38
ESTA.DO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº......•-Tribunal ......
ESPÉCIE- Impugnação Judicial
IMPUGNANTE - Município de Viana do Castelo
IMPUGNADA - Agência Portuguesa do Ambiente
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de revogação da decisão da APA de 28.06.2016, a qual
condenou os SMSBVC pela prática do ilícito previsto no art. 81.º/3/u) do DL. n.º 226A/2007, de 31.05, na sua redacção actual, no pagamento de uma coima no valor de€
6000,00 e das custas do processo.
VALOR DA ACÇÃO - € 6.000,00
ESTADO ACTUAL - O articulado inicial foi remetido à APA, pelo que se aguarda a
distribuição do processo no Tribunal.
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PROCESSO - nº. 2752/16.7 TSVCT - Instância Local de Viana do Castelo - Secção
Cível-Jt
ESPÉCIE - Acção com Processo Comum
AUTOR- Renato Miguel Gonçalves Vieira Cunha Pita
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do l\!Iunicípio no pagamento da
quantia de € 30.500,00, correspondente a direito de crédito do A. sobre o R.
decorrente da prestação de serviços de patrocínio desportivo, acrescido de juros de
mora, e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 35.500,00
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

97
PROCESSO - nº. 1511/16.1 BEBRG- U.O.l -TAF de Braga
ESPÉCIE - Prncesso de Contencioso Pré-Contratual
AUTORES - Alexandre Barbosa Borges, S.A
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDlDO - Pedido de declaração de ilegalidade do modelo de avaliação
vertido no art. 18.0 do programa de concurso de quatro procedimentos précontratuais de empreitada de obras públicas lançados pelo Município, com a
consequente anulação de todos os procedimentos em curso e de todos os actos que
nele venham entretanto a ser praticados.
VALOR DA ACÇÃO-€ 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

98
PROCESSO - nº. 2767/15.2 BEBRG-B - U.0.1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Providência Cautelar
REQUERENTE-Azul Disponível, Lda.
REOUERIDO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do contrato de concessão do
direito de superfície de terreno do domínio privado municipal para a edificação e
exploração de um empreendimento turístico em Darque/Cabcdelo/Viana do Castelo,
celebrado pelo Município com a FcelViana, Lda.
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VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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(DOCUMENTO Nº 15)

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE ATAS E APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- • - - • - •
- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - - - - - • -

- - - (07) VENDA DE PAVILHÕES/PARQUE EMPRESARIAL DE LANHESES:- Pelo
Presidente da Camara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:" PROPOSTA - D E DELIBERAÇÃO P ARA A V ENDA DE P AVILHÕES/ P.E.L. - A empresa KGS

OlAMOND PORTUGAL, LDA, sublocatária dos pavilhões 6B, 70, 7G, 7H, 71e7J, 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€. Impo1ta informar que a
Câmara comprou, em dezem bro 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 6B, 7C, 70, 7G, 7H, 71 e 7J pelo preço de 1.12 1.1 90,00 E. (a) José Maria Costa).".
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° ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, solicitar autorização
à Assembleia Municipal, para vender os imóveis 6B, 7C, 70, 7G, 7H, 71e7J pelo preço de

1.121.190,00€ do Parque Empresarial de Lanhescs à empresa KGS DIAMONO
PORTUGAL, LDA. 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.- - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - • - - - • - • - - • - • - • - - - - - - • - - - - - - - - - • • •
- - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - - - - • - - - • - - -- - - - - • - - • • • • • • • •

r-_
-------------.
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- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis. - • - - -
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(DOCUMENTO Nº 16)
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
• • - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE ATAS E APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-· - - - • •
- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - - • - - - •

- - - (08) AQUISIÇÃO DO LOTE NA Z.I. NEIVA/CHAFÉ:- Pelo Presidente da Camara
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA- DELIBERAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO DO LOTE NA Z.I. NEIVA/CHAF~ - A Câmara Municipal de Via na 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, va lor suportado
em avaliação realizada por um Perito Oficial externo. A Câmara Municipal ao adquirir esta área de
terreno, ga rante a constituição de novos lotes, necessários para sat isfazer 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 enquad ra-se
na estratégia do Executivo de dinamização do tecido empresarial que vem sendo implementada, em
Viana do Castelo nos últimos anos, com resultados muito positivos, como se pode verificar pelo número
e dimensão das novas empresas instaladas no Concelho. (a) José M aria Costa.". 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° 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.- - - - - - - - - - - - -• - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - • • - - - • • - - - • - - - • • - - - • - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em m inuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - • - - - - • - - •
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- - • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano

dois mil e dezasseis.
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(DOCUMENTO Nº 17)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE ATAS E APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - - - - - - -

- - - (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• REVISÃO ORÇAMENTAL 2016 -

No seguimento da aprovação da proposta de

venda dos pavilhões à empresa KGS DIAM OND PORTUGAL, LDA, localizados no Parque Empr esarial de
Lanheses, justifica-se a realização de uma Revisão Or çamental visando: 1 - Compra antecipada dos
Pavilhões. A Câmara M unicipal de Viana do Castelo, enquanto locatária dos Pavilhões 6B, 7C, 70 , 7G,
7H, 7 1 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 pr oceder ao regist o patrimonial dos imóveis no seu Património. Par a se concretizar esta
antecipação de compra é necessário reforçar a rúbrica orçamental 07 .02.03. (amortização da locação).
2· Com a concr etização 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, reforçamse 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 Assem bleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.2 1 do artigo 33.2 da
lei 75/2013, de 12 de Set embro, para que est a delibere, ao abrigo da alínea a) do

n.º 1 do artigo 25.2 do

mesmo diploma, aprovar a 2.! Revisão ao Orçamen to de 2016, constante nos quadros seguintes:
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2

IDENTI FICAÇÃO DAS RUBRICAS
REFORÇOS
ECONÓMICA

DESCRIÇÃO

09

VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO

0903

EDIFiCIOS

090301

SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES N ÃO FINANCEIRA

1.121.190,00 €

QUADRO 2 • DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRI C AS
REFORÇ OS
ORGÀNCA

ECONÓMICA

DESCRIÇÃO

02

CAMARA MUN ICIPAL

0205

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

0701

INVESTIMENTOS

070101

TERRENOS

0702

LOCAÇÃO FINAN CEIRA

070203

EDIFICIOS
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 d isposto na alínea a) do número 1 do artigo 25° conjugado com
a alínea c) 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 d eliberação foi tomada
unanimidade estan do presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos,
Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira, Helena Marques
e Marques Franco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - • - • • - - • • - - • - • - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - • - • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - • • - - - - - - - • • - - - • - - • - - - - • • - - - - - - - - - - - • •• - - - - - - • - - • • - - - -
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• - • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis . • -
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~\_~~4# Câmara Municipal de Viana do Castelo
~~

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADM INISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:· - - • - - •
- - ·Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:- - • - • - - • • - •

- - - (10) PROPOSTA DE AJUSTAMENTO DO PAF - PLANO DE AJUSTAMENTO
FINANCEIRO:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:-

" PROPOSTA - P ROPOSTA DE AJUSTAMENTO DO PAF - PLANO 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 Lanhcses (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 para ajustar o Plano
às expectativas de financiamento de novas candidaturas apresentadas no âmbito do novo quadro
comunitário, reforçando a rúbrica '"Investimentos no Domínio Publico). (a) José Maria Costa.".

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 de Agosto (PAEL), conjugado com
número 2 do artigo 2° 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 Presidente da Câmara e dos
Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre e Maria José Guerreiro e a abstenção dos
Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. Por
último, 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 334/82, de 19 de Agosto. 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • Está conforme o original. - - - • - • - - - • • - • - - - - - • - • • - - - • - • • • - - • - • - • - • • • - - - - • - • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. • • • - - - - - • - - - • • - • • - • • • - - • - - - - - • • • - • • • - • • •• • - - - - - • • • • • - • • -

· --····- ··- ··-···- .....

- - ·Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis. • • • • • •C~-3;"~1;;~
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AL I DIREÇÃO - GERAL DAS

'

AUTARQU IAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa II
FORMULÁRJO OE PEDIDO DE REA NÁ LJ SE 00 PLANO OE AJ USTAMENTO FINANCEIRO (PAF)
(nos t ermos do art.0 9. 0 da Portaria 28 1-A/2012, de 14 de setembro}

A. Identificação do Município:
Município de Viana do Castelo
Passeio das Mordomas da Romaria
4904-877, Viana do Castelo
Contactos: Alberto Rego, Cláudio Fiúza
258809390
conta bi lidade@cm-via na-cast elo.pt

B. Data da última informação financeira trimestral comunicada:
(através da aplicação 51/AL da DGAL)

2º Trimestre 2016

C. Enquadramento no PAEL
PROGRAMA li

D. Prazo e montante de Financiamento
1.

Prazo do empréstimo
a)

Programa 1
1

(n. 91 doortigo3.9)

n. º de _an_o_s_ _ _

b) Programa li
(n. 92 do artigo 3.9)

2.

Valor elegível e financiamento obtido

Calend"1o de operações

Montante da oper1çio

Flnantlamento
conce dido
Inicio
2.903.595,68

2013

Termo
2026

Contratado
2.903.595,68

1 .1 T

2.IT

-70%

-30%

2.032.516,98

776.893,22

Utlllzado
2.809.410,20

Pó&IN Ide 3

DGL\L

DIREÇÃO - GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCA.IS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (P AEL) - Programa II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE REANÁLISE DO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO (PAF)
(nos termos do art. 0 9.0 da Portaria 281-A/2012, de 14 de setembro)

E.

Documentos que devem acompanhar o presente pedido de reanálise
a) Plano de ajustamento financeiro reformulado e ata da deliberação de aprovação da Câmara Municipal (o
envio à Assembleia Municipal deverá ser precedido de análise por porte da DGAL);

b) Simulação dos fundos disponíveis e das obrigações de pagamento dos compromissos assumidos ou assumir
até ao fim do presente exercício económico;
c) Documento com explicação sucinta e impactos da reformulação do PAF;

F. Outras informações

1. Regulamentos de controlo Interno
Antes da adesão
Situacão atual

aoPAEL

Sim
Arrecadação e controlo da receita
Processos de execução fiscal e procedimentos de aplicação de coimas
Recursos humanos
Disponibilidades
Processo de aquisição de bens e serviços
Tramitação da despesa
Contas de terceiros e endividamento
Existências
Imobilizado
Comunicações
Aquisição e atribuição de viaturas e gestão do parque automóvel

Não

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sim

Não

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estes regulamentos estão atualizados de acordo com as exigências que decorrem, nomeadamente do
estipulado na Lei n.2 8/2012, de 21 de Fevereiro (assunção de compromissos e pagamentos em atraso)?
(Assinale na caixa respetiva)

•

Sim

•

Não

[ l

Se não, deverão justificar e apresentar data para a sua atualização?
(inscrever data prevista p/ conclusão da atualização)

De AL
~

1

DIREÇÃO. GERAL DAS
AUTARQU IAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE REANÁLISE DO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO (PAF)
(nos termos do art. 0 9. 0 da Portaria 281-A/2012, de 14 de setembro)

2. Outras obrigações decorrentes da adesão ao PAEL

Reporte mensal na aplicação informática SllAL acerca dos pagamentos em atraso
Reporte mensal na aplicação informática SllAL acerca dos pagamentos PAEL
Acompanhamento trimestral do PAEL pela Assembleia Municipal
Inclusão no relatório da conta de gerência de anexo relativo à execução do
PAEL
Alojamento permanente no sítio oficial do município divulgando o pedido de
adesão ao Programa, bem como o contrato celebrado com o Estado e
respetivos anexos

Sim
X

N3o

X

X
X

X

Data 2016/07/29

O Presidente da Câmara Municipal

José Maria Costa

Anexos
PAF reformulado:
· Quadro 1 - Síntese da Situação Financeira Atual e Previsões de Evolução
· Quadro li - M edidas Propostas no Plano de Ajustamento Financeiro
·Quadro Ili - Evolução Previslonal da ReGeita

e da Despesa

· Quadro IV - Mapa Previsional da Evolução da Dívida
·Quadro V -Calendarização da redução anua l do endividamento líquido da lfl {quando aplicável)
• Quadro VII - Lista de parcerias público-privadas

Pl..,.. 3 do3

PROGRAMA li
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)
QUADRO 1: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO

Município:

Viana do Castelo

29-07-2016

Data:

{euros)
V2lof'fS apurados

Descrição
2011

2012

201)

2014

2015

'ta. mk» f;l.Qt,
i:uuu.I 201J.2014

\'-ir. 2011.102&
'ro

2()16

2017

2018

2019

2020

2021

202'2

258.383,86

193.089,76

353.636,75

476.851 ,66

306.810,96

252.809,03

112.562,88

61.135,97

72.582,47

173.224,89

220.450,06

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

0,00

º·ºº

202.l

2024

20:16

2025

176.659,82

99.757,29

104.862,71

142.299,92

134.873,06

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

A3. Receita efetiva

49.623.362,07

50.388.878,33

50.439.674,89

46.009.638,92

55.025.641,61

0,03

51.657.688, l 4

48.620.579,86

48.620.579,86

48.620.579 ,86

46.887.374,69

46.887.374,69

46.887.374,69

46.887.374,69

46.887.374,69

46.887.374,69

46.887.37 4,69

-5,5%

A3. l. Receita corrente

37.656.724,76

36.642.936,56

39.878.198, 16

40.106.613,97

50. 112.356,87

0,08

45.339.590,90

43.431.672,62

43.431.672,62

43.431.672,62

41.698.467,45

41.698.467 ,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

10,7%

A3.2. Receita capital (si ativos e passivos fuunc.)

11.966.637,31

13.745.941,77

10.561.476,73

5.903.024,95

4.913.284,74

-0,17

6.318.097,24

5.188.907,24

).188.907,24

5.188.907,24

5.188.907,24

5.188.907,24

5.188.907,24

5.188.907,24

5.188. 907 ,24

5.188.907,24

5.188.907,24

-56,6%

356.130,86

1.978.681,31

1.013.497,70

309.885,00

247.029,94

0,79

1.129.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,0%

A4. Despesa efetiva

48.282.415,33

46.873.257,81

50.807.354,27

41.759.000,51

53.146.112,07

0,04

50.880.104,80

47.635.535,25

45.569 .562,59

46.262.241,74

44.976.577,10

45.124.107,02

45.101.351,74

45.182.370,21

45.539.255,18

46.184.404,84

46.175.460.03

·4,4%

A4. I. Correntes

32.935.624,34

29.246.862,12

30.536.153,98

29.603.357,29

30.680.218,25

-0,02

30.208.259,87

30.211.339,31

30.316.825,94

30.277.401,90

30.224.942,43

30.212.472,35

30.199.717,07

30.180.735,54

30.137.620,51

30.082.770,17

30.073.825,36

-8,7%

313.556,56

316.636,00

322.122,64

282.698,59

230.239,13

217.769,04

205.013,77

186.032,23

142.917,20

88.066,86

79.122,05

-81,9%

54.547,94

49.334,40

44.273 ,40

39.212,40

34.248,45

29.090,38

24.029,38

18.968,36

13.948,96

8.846,37

3.785,35

A 1. Saldo inicial (de operações orçamemaís)
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos

... da qual

-0,02
NDIV/O!

24,8%
#DIV/O!

#D[V/O!

A3.2.l. Venda de bens de inves1imeoto

... das q1iais

HDCV/01
436.415,34

A4.1.l . Juros

665.073,50

a. Resultantes do PAEL

363.838,80

323.316,13

278.803,95

48.619,12

64.517,41

59.456,41

-0,04
NDIV/O!

#DJV/O!

b. Resultantes de outro endividamento de médio
e lonl?o prazo

404.532,98

561.393,49

205.827,23

189.601,82

183.595,92

-0,09

223.257,00

231.549,98

242.097,62

207.734,57

160.239,06

152.927,04

145.232,77

131.312,25

93.216,62

43.468,87

39.585,08

-90,2%

e. Resultantes de endividamento de e uno prazo

31.882,36

85.555,21

77.124,93

48.014,30

35.751,62

0,24

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

12,1%

A4. l.2.

Despesa~

com pessoal

16.883.362,60

14.845.259,76

16.016.733,13

15.793.296,69

15.869.956,62

-0,01

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

-6,0%

A4.2. Despesas de capital (si ativos e pas.~ivos
financ.)

15.346.790,99

17.626.395,69

20.271.200,29

12.155.643,22

22.465.893,82

0,19

20.671.844,93

17.424.195,94

15.252.736,65

15.984.839,84

14.751.634,67

14.911.634,67

14.901 .634,67

15.001.634,67

15.401.634,67

16.101.634,67

16.101.634,67

4,9%

AS. Saldo global

1.340.946,74

3.515.620,52

-367.679,38

4.250.638,41

1.879.529,54

-3,15

777.583,34

985.044,61

3.051.017,27

2.358.338,12

1.910.797,59

1.763.267,67

1.786.022,95

1.705.004,48

1.348.119,51

702.969,85

711.914,66

-46,9%

A5.1. Saldo wrrente

4.721.100,42

7.396.074,44

9.342.044,18

10.503.256,68

19.432.138,62

0,45

15.131.331,03

13.220.333,32

13.114.846,68

13.154.270,72

11.473.525,02

11.485.995,10

11.498.750,38

11.517.731,91

11.560.846,94

11.615.697.28

11.624.642,09

146,2%

A5.2. Saldo de capital

-3.380.153,68

-3.880.453,92

-9.709.723 ,56

-6.252.618,27

-1 7.552.609,08

0,78

-14.353.747,69

·12.235.288,70

-10.063.829,41

·10.795.932,60

·9.562.727,43

-9.722.727,43

·9.712.727,43

-9.812.727,43

·10.212.727,43

-10.912.727,43

-10.912.727,43

222,8%

A6. Saldo primáóo

1.777.362,08

4.180.694,02

·3.840,58

4.573.954,54

2. 158.333,49

-298,03

1.091.139,90

1.301.680,61

.3.373.139,90

2.641.036,71

2.141.036,71

1.981.036,71

1.991.036,71

1.891.036,71

1.491.036,71

791.036,71

791.036,71

-55,5%

A7. Ativos financeiros Líquidos amortizações

-4.124.800,00

-1.197.164,76

-90.000,00

-1.076.582,32

-1.747.717,96

2,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

0,00

0,00

-100,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7.1. Receitas de ativos financeiros
A7.2. Despesas de ativos fioanceiros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.124.800,00

1.197.164,76

90.000,00

1.076.582,32

1.747.717,96

#DTV/O!
2,49

0,00

#DIV/O!
·100,0%

PROG RAMA li

Município:

Viana do Castelo

29-07-2016

Dat.a:

(euros)
Valores apurados

,.

V-.r. 20l1·101é

Descrição
2011

2012

2014

2013

T-.ftlif(!iHtt:t(..
• uai 1011-2014

2015

2016

2018

2017

2019

2021

2020

202;;

2022

2024

202S

2026

-655.744,69

-637.312,12

-123,5%

A8. Passivos finançeiros líquidos amortizações

2.706.950,73

-2.313.350,34

495.t 16,59

-3.1 81.482,95

-8.300,78

-2,87

-842.8i7,44

-824.497,63

-2.927.802,36

-2.528.378,82

-1.964.799,52

-1.903.513,82

·l.837.449,86

-1.693.557,98

A8.1. Receitas de passivos fi nanceiros

5.418.161,30

633.681,46

5.359.410,20

2.600.000,00

6.240.184,97

1,86

4.600.000,00

4.571.459,29

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-52,0%

A8.2. Despesas de passivos finaoceiros

2.71 1.210,57

2.947.031,80

4.864.293,61

5.781.482,95

6.248.485,75

0,25

5.442.877,44

5.395.956,92

5.527.802 ,36

5.128.378,82

4.564.799,52

4.503.513 ,82

4.437.449,86

4.293.557,98

3.847.477,09

3.255.744,69

3.237.31 2,12

19,4%

173.953,60

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,56

2.640.150,02

2.593.229,50

2.725.074,94

2.325.651,4-0

1.762.072,10

l.700.786,40

1.634.722,44

1.490.830,56

1.04-4.749,67

453.017,27

434.584,56

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

a. Resoltames do PA EL
b. Resultames de outro endividamento de médio
e longo prA20

IDIV/O!

#DIV/O!

2.711.210,57

2.947.031,80

2.140.340,01

2.978.755,53

3.445.758,33

0,00

0,00

2.550.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

A9. Receita total

55.041.523,37

51.022.559.79

55.799.085,09

48.609.638,92

61.265.826,58

0,04

56.257.688, 14

53. 192.039,15

51.220.579 ,86

51.220.579,86

49.487.374,69

49.487.374 ,69

49.487.374,69

49.487.374,69

49.487.374,69

49.487.374,69

49.487.374,69

A IO. Despesa t otal

55.118.425,90

51.017.454,37

55.761.647 ,88

48.617.065,78

61.142.315,78

0,04

56.322.982,24

53.031.492,17

51.097.364,95

51.390.620,56

49.541.376,62

49.627.620,84

49538.801,60

49. 475.928, 19

49.386.732,27

49.440. 149,53

49.412.772,15

-10,4%

99.757,29

104.862,71

142.299,92

134.873,06

258.383,86

0,32

193.089,76

353.636,75

476.851 ,66

306.810,96

252.809,03

112562,88

61.135,97

72.582,47

173.224,89

220.450,06

295.052,60

195,8%

e. Resulcames de endividameoro de curto pra7..o

A 11. Saldo para a gerência seguinte

0,09

-l.247.477,09

IDIV/O!

-84,0%
#DIV/O!
-10,1%

3.147.625,91

3.612.105,30

S.228.132,41

6.104.799,08

6.527.289,70

0,21

5.756.434,00

5.712.592,92

5.849.925,00

5.411.077,41

4.795.038,65

4.721.282,86

4.642.463,63

4.479.590,21

3.990.394,29

3.343.811,55

3.316.434,17

5,4%

A13. Endividamento total

35.579.287,97

34. 401.278,88

31.413.267,51

27.082.638,91

27 .459.623,68

-0,06

22.642.467 ,82

21.567.970,19

18.440.167,83

15.611.789,01

13.646.989,49

11.743.475,67

9.906.025,81

8.212.467,83

6.964.990,74

6.309.246,05

5.671.933,93

-84,1%

A13. I Bancário

26.596.247>17

24.282.896,83

24.778.013,42

21.596.530,47

21.588.229,69

-0,05

18.745.352,25

17.920.854,62

14.993.052,26

12.464.673,44

10.499 .873 ,92

8.596.360, 10

6.758.910,24

5.065.352,26

3.817.875,17

3.162.130,48

2.524.818,36

-90,5%

A13.l.I Médio e longo pra7..o

26.596.247, 17

24.282.896,83

24.778.013,42

2 J.596.530,47

21.588.229,69

-0,05

18.745.352,25

17.920.854,62

14.993.052,26

12.464.673,44

10.499.873,92

8.596.360, lO

6.758. 910,24

5.065.352,26

3.817.875.17

3.162.130,48

2.524.818,36

2.635.456,60

2.432.729,18

2.230.001,76

2.027.274,34

1.824.546,92

1.621.819 ,50

1.419.092,08

1.216.364,66

1.013.637,24

810.909,82

608.182,40

405.454,98

202.727,56

0,00

22.142 .556,82

19.163.801 ,29

19.}58.227,93

16.718.077,91

l 6.096.307,70

13.371.232,76

l J.045.581,36

9.283.509,26

7.582.722,86

5.948.000,42

4.457.169,86

3.412.420,19

2.959.402,92

2.524.818,36

A12. Serviço da dívida

a. Resultamedo PAEL

b. Outro cndi vidamento bancário de médio e
looRO prazo e)

26.596.247,17

24.282.896,83

#DIV/01
-0,07

-90,5%

Al3.1.2 Cuno pra.zo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Al3.2 Fornecedores

7.930.749,13

8.175.907,62

4.694.114 ,89

3.266.625,60

4.107.336,00

-0, l 1

2.050.000,00

1.800.000,00

1.600.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

uoo.roo,oo

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-83,6%

A13.3 O u1ra dívida a 1erceiros não financeira

1.052.291,67

1.942.474,43

1.941.139,20

2.2 19.482,84

1.764.057,99

0,20

1.847.115,57

1.847.115,57

1.847.115,57

1.847.115,57

1.847.115,57

1.847.115,57

1.847 .115,57

l.S47. l l 5,57

l.847. 115,57

1.847. l l 5,57

l.847.1 15,57

75,5%

108

91

45

74

Al 4. Prazo médio de pagamento (o. dias)
0

a) lnduir os montantes j:i realizados no 2º semestre do ano e os estimados até ao final do mesmo.
b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo.
e) Corresponde à conta 2312 (iocluiodo designadameme os empréstimos do IHRU/INH)

KDIV/O!

-90,5%

*DIV/ O!

KDIV/O!
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PROGRAMA DE APO IO À ECONOMIA LOCAL {PAEL)
QUADRO ll: MEDIDAS PRO POSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Viana do Ctstel-0

Município:

29-07-2016

DatA:

(euros)

Descriçllo das medidas

DnailiM:io
prt'riJb pM'1I os

·-

- · optkoçlo

DU

10..

vu......,........
WMlo.c.• ....
n.lwtll'~

,...,._

r....rValor amo

-Q)9Wl)t4

VU.-ano

DI$ COIDs

~)

l:C 14

vaacr ...

(')

=

:Olt

JC!a

1011

~·~lt

p...,_

"-'°""l"'U
m u:ornasl014
{'>.)

\ 'alor..o

-~10 14

,.....,.._.

\la.\of' MO

- (llilftl1m1•

N

z:n

Jll?I

('lo)

ftticoatu?:)l4

...,._

..

p.,.r..,_
Valor ao

.!C14

lOJJ

Valouno

<"JO)

PM/'-t
UIC:Oil&a2C14

PttOllinpoa<

V..... _

. .CllMlu. 2014

YWr uao

(%)

('•>)

UICllClt»2'14

!'ló)

1'124

l'OlS

V--

r-rmt Q)8bl 1014

,_

,....

v-...

T.... I01 ..1m

-.CMtMlCt4

(lo)

("')

6 . 1 Aumento da re<:<ila
1. Muimizaçào dos preço$ cobrados ptlo município, através eh rapm~o dos
larifmos
2. Otimiw;ào < raciooaliuçào das uxas oobradu pelo município
3. Outras medidas com impacte no •umrnto da rc<:<Ít•
Àttnumto d414X4 tfq fMf

Ol·Ol·lOH

Total Aumento de receíl4 {B.1)

11.nun.ll

588.9 18,67

0,05

SSS.918,67

0,05

588.918.67

MS

5811.918.G7

o.os

~8.9 18,67

M5

S88.918,67

(},05

588.918,67

C,05

588.9 18,67

11.778.)7},}1

m .9 18,67

588.9 18,67

o.os

588.918,67

0.05

588.918,&7

o.os

588.918,&7

0,05

588.9 18,67

588.918,67

o.os

588.918,67

o,os

S88.ql8,67

S88.91R,67

0,05

588.9 18,67

o.os
o.os

588.9lll 67

S88.918.67

o.os
o,os

~88.9 18,67

11.778.)7).JI

o.os
o.os

; 88.9 18.67

0,05

588.918,67

0,05

588.918,67

0,05

18.256.478,6}

S88.9 18,67

o,os

588.9 18,67

0.05

588.918,67

o.os

18.256.473,6}

588.918.67

o.os
o.os
o.os

588.918.67

o.os

588.918.67

o.os

588.918.67

o.os

588.91S,67

0,05

18.256.473.63

7.69}.8)7,%

t.rA.m:n

0.08

bG<.377,77

o.os

W4.J77J7

0.08

604.~n.n

0.08

11:.077,77

()~

11)4.J77.n

0.08

©1.377.77

0.08

llJ4.l77,77

O.otl

604.177,77

O.OI!

f;;<.J77,77

0,08

61)4.)77,77

o.os

IO<l.99),41

8. 2 Reduç5o da d<1pesa

4. Rcdução/contenção/r.>eion~it<tç>O da dc>p<<> municipal com 011ividades que tearuun
impacto direto D• diminuicin de Cll51M dt funcionamento de infr.oestruturas municipais
5. Outras m<d.idas com imp.ae aa rcd1Jçio d..~
l/umirw{Jo púhliCA

c1-01.2cu

2.264.625,) 1

<52.92S.Q6

().06

4Sl.92S.06

O.Q6

452.925,06

0.06

452.925.0o

º·°"

• Sl.925,06

0,06

452.925,06

01!6

4S2.92j,06

0.06

452.92S,Q6

0/)6

4SH2S,06

0.06

•52.925'°6

0,(16

452.925,06

0.06

7.l4<>.8'0'9

Jl11m1!Wfào tk tdijk1os

Cl.()J ?0U

1167.497,76

17.349.%

o.oc

17.J.19,96

0.00

17.}19,%

0.00

17.}49,96

MO

17.:H9,96

0.00

17.349.96

e.o:

17..149,%

C.00

17,)49,%

0.00

17.)49,96

0.00

17.J4'1.%

0,00

17.349,96

0.00

l.oslJ•7,27

Cumbus1r...tiJ . Aqutci111m10

01-0J.ZC!l

6.l.8l0,8!

G,CIC

o.:io

c.oo

0.00

c.co

0.00

c.oo

C.00

0.00

C,(J(

O.!XJ

o.ro

0.00

c.oo

C.00

0.00

:.oc

(),00

C.00

o,:x:

c,:x:

o.~

6.l.8l0,18

ProlD<O!o Rttput/ifit:4{ib e(,. E.sf>'fOs Aíblr<os · Fttgul5ras

Cl-01-?CU

1 1)3207,j'I

0.00

0.00

C.00

O.ct

C,00

C.00

e~.

~.00

C.00

C,OC

0.00

C,c!J

o.oc

MO

C.00

0.00

O.GC

OP::

C.0)

G.00

0.00

e.~

1.IJ&.207.t'

Protocolos Apo:o • Ac11wlatk CHl/JmJ

Cl-Ol·lCl2

J.1.4.621,67

o.co

o.oo

0.00

c.oc

Of/J

C,00

o,oc

0,00

o.oo

0,CO

om

O.Cll

0.00

0,00

0.00

0.00

c.cc

).0C

C,1)~

0.00

o.oc

o.oo

}« .621,&7

Protoco/()< ApoÚJ a A cr"-~ Dt.pon"'->

01.01.2c12

417.9l6,2l

20.8'S,ll

0,00

2CJl9),81

o.oc

20.$95.81

o.oo

20.89$.81

o.o::

l0.895.81

0.00

20.$9;,81

0.00

20.89S.81

o.oo

l0.1'15.81

0,00

20.89S,8J

o.oc

?C.895,81

0.00

Z0.895,81

0,00

647.770, H

Promoçãc tk E'!Jt'lllos CN!umm de loiruwi:.a !ofunÍof"'I

01.n1.2012

))2.999.4)

C,00

C,00

0.00

C,OC

º·ºº

0.00

0.00

o.oc

º·ºº

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oc

0.00

0.00

0.00

C.00

m.<J99,43

0111ras Prts""6õ tlt Strttrros

Ol.il1·2012

1.C4s sn.08

102.276.60

~.01

I0?.276,l>ll

0,01

l :ll.276,60

0,01

IOU76,60

0,01

102.276,60

0,01

102.l76,(,0

C.DI

102.276,60

O.OI

102.27UO

0,01

102.276,&0

O.C I

1022 76.60

O.OI

102.276,60

0,0l

). 170.~74,72

10.9)0.34

0,00

10.9)0,)•

0.00

10.9)0,J•

o.oo

10.9}0,J4

0,00

10.930.34

0,00

m.840,42

0,08

604.J77.77

0,08

&04.J77.77

0,08

604 ..l77,77

0,08

&04.J77.77

o.oc
o.08

I0.9JO,J4

604.377.77

GO-IJ77.77

0.08

H .341.993,4 1

4

Seguros

01.01-2012

T()/4/ PO#fHlllÇ4 gtr4da pela mlNÇàO da d.speMJ {B.1)

218.606.72

10,,J0,)4

MO

10.930,H

º·ºº

10.9)0,)4

10.930,)4

0,00

10.930,l<

6()4.)77,77

º·ºº

7.69J.8'7,96

0,08

l.04.377,77

0,08

604.m;n

0,01!

604.377,77

0,08

~.)77,77

º·ºº

o.os

ll.3 Oulrn> medida.
6. Jnfimnaçdo rtft rtrtU a ewnt11a11 conwnos p1íblic11S q11t ~ encornrcm a de<:orrer /JJ
7. lnform(lfão reft!Tente" procOJO! p1dteU1is e txm111>diâni< pendmus, em res11IU1do dos
quaiJ resulre signijic.uivo mtJMC~ financtiro para o rmm1áp10 b)
8. Outtas medidas b)

... disc'rimmar wla mtdi<ia """'" linha

To111l a1<1ntrtlo rtttit• / powpa11Ç4 g~"d4 pelai aJllrM medidas (BJ)

o.oo

o,oc

Ottl

0.00

Total impxtc esperado (B.I + B,l+ B.J)

1.193.296.0

1.19}.2%.4}

1.193.2%,0

1.19l.l'l6.4}

a) A desagrega> pelo númtro <k .uios pr("UtO pan o cmpráiimo.

b) lndiuçâo do tipo dr imi-• qut podrm ttr no caso <k aumtato dt rectitas indicar com sim! poSluvo; no caso <k aumento da dnpcsa indicar com Sl!l.ll negativo.

0,00
1.IU2%.0

o,rx.
1 m.291.,0

C.00

0.00

0.00

O,Ç(I

0.(l(J

1.193.2'16.0

1.19).2%,43

1 1'3.296,4)

Lm.2%,43

l.19J.l'l6,4J
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (P AEL)
QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município:

Viana do Castelo

29-07-2016

Data:

(euros)
Valorc.s apurados

Valores estimados
Variação 201 >-2026

Descrição
2013

2014

2016

2015

2017

2019

2018

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
Absoluta

%

Receitas correntes

39.878.198,16

40.106.613,97

50.112. 356,87

45.339.590,90

43.431.672,62

43.431.672,62

43.431.672,62

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467 ,45

41.698.467,45

41.698.467,45

0,05

1.820.269,29

Impostos directos

17.012.646,08

17.455.028,73

18.234.&96,66

18.234.696,6&

18.234.6%,66

18.234.696,66

18.234.696,66

18.234.696,66

18.234.696,66

18.234.696,66

18.234.696,66

18.234.696,66

18.234.696,66

18.234.696,66

0,07

1.222.050,58

IMI

10.147.305,52

11.257.986,93

11.778.373,31

11.778.373,31

l 1.778.373,3 t

11.778.373,31

11.778.373,31

11.778.373,31

11.778.373,31

11.778.373,31

11.778.373,31

11.778.373,31

11.778.373,31

11.778.373,31

0,16

1.631.067,79

IMT

l.942.786,48

1.682.610,46

2.0S0.19 4,71

2.050.194,71

2.050. 194,71

2.050.194,71

2.050.194,71

2.050.194,71

2.050.194,71

2.050.194,71

2.050.194,71

2.050.194,71

2.050.194,71

2.050.194,71

0,06

107.408,23

Derrama

2.850.664,03

2.513.837,43

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

2.475.862,88

-0,13

-374.801,15

O utros

2.071.890,05

2.000.593,91

t.930.265,76

1.930.265,76

1.930.265,76

1.930.265,76

l.930.265,76

1.930.265,76

1.930.265,76

1.930.265,76

1.930.265,76

1.930.265,76

1.930.265,76

1.930.265,76

-0,07

-141.624,29

lmpostos indirectos

260.974,42

191.771,96

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

316.388,89

0,21

55.414,47

Taxas, multas e outras penalidades

850.572,56

916.215,89

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

941.683,20

0,11

91.110,64

Taxas

743.565,80

733.304,71

787.587,73

787.587,73

787.587,73

787.587,73

787.587,73

787.587,73

787587,73

787.587,73

787.587,73

787.587,73

787.587,73

787.587,73

0,06

44.021,93

Multas

107.006,76

182.91 1, 18

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

154.095,47

0,44

47.088,71

80.685,31

83.8 18,68

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

47.546,26

-0,41

-33.139,05

18.156.938,86

17.893.317,44

18.574.604,56

18.574.604,56

18.574.604,56

18.574.604,56

18.574.604,56

18.574.604,56

18.574.604,56

18.574.604,56

18.574.604,56

18.574.604,56

18574.604,56

18.574.604,56

0,02

417.665,70

3.149.618,57

3.274.213,40

11.545.582,62

6.964.031,18

5.056.112,90

5.056.112,90

5.056.112,90

3.322.907,73

3.322.907,73

3.322.907,73

3.322.907,73

3.322.907,73

3.322.907,73

3.322.907,73

0,06

173.289.16

66.909,86

15.525,95

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

13.666,42

-0,80

-53.243,44

774.156,50

651.641,68

809.241,31

809.241,31

809.241,31

809.241,31

809.241,31

809.241,31

809.241,31

809.241,31

809.241.31

809.241,31

809.241,31

809.241,31

0,05

35.084,81

2.308.552,21

2.607.045,77

10.722.674,89

6.141.123,45

4.233.205,17

4.233.205,17

4.233.205,17

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,08

191.447,79

366.762,36

292.247,87

451.854,68

260.640, 15

260.640,15

260.640,15

260.640,15

260.640,15

260.640,15

260.640,15

260.640,15

260.640,15

260.640,15

260.640,15

-0,29

· 106.122,21

15.920.886,93

8.503.024,95

11.153.469,7 1

10.918.097,24

9.760.366,53

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

-0,51

-8.131.979,69

Rendimemos da propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e sc.rviços correntes
Venda de bens
Serviços
Rendas
Outras receitas corremes
Receitas de capital
Venda de bens de investimento
Terrenos

J.013.497,70

309.885,00

247.029,94

1.129.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

-1.013.497,70

1.013.497,70

309.885,00

247.029,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

-1.013.497,70

0,00

0,00

0,00

º·ºº
0,00

0,00
0,00

0,00 KDTV/O!

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00 #DIV/O!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 #DIV/O!

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-0,48

-4.540.586,37

1.018.048,00

-0,47

-898.712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edifícios

0,00

1.129. 190,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº
0,00

Outros bens de investimento

0,00

º·ºº
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.540.586,37

5.571.616,52

4.477.347 ,56

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

º·ºº
5.000.000,00

1.916.760,00

1.028.639,00

1.018.048,00

1.018.048,00

1.018.048,00

J .018.048,00

1.018.048,00

1.018.048,00

1.018.048,00

1.018.048,00

1.018.048,00

1.018.048,00

1.018.048,00

0,00

0,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-0,51

-2.759.410,20

188.907,24

188.907,24

188.907,24

24,55

181.514,58

Habitaç.XS

Transferências de capital
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF}
Ativos financeiros
Passivos financeiros
Outras receitas de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.359.410,20

2.600.000,00

6.240.184,97

4.600.000,00

4.571.459,29

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

º·ºº
2.600.000,00

7.392,66

21.523,43

188.907,24

188.907,24

188.907,24

188.907,24

188.907,24

188.907,24

188.907,24

188.907,24

188.907,24

0,00 #DIV/O!

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,co

0,00

Total receita

55.799.085,09

48.609.638,92

61.265.826,58

56.257.688,14

53.192.039,15

51.220.579,86

51.220.579,86

49.487.374,69

49.487.374,69

49.487.374,69

49.487.374,69

49.487.374,69

49.487.374,69

49.487.374,69

-0,11

-6.311.710,40

Receitas corren tes

39.878.198, 16

40.106.613,97

50.112.356,87

45.339.590,90

43.431.672,62

43.431.672,62

43.431.672,62

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

41.698.467,45

0,05

1.820.269,29

9.760.366,53

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907,24

7.788.907 ,24

7.788.907,24

7.788.907,24

-0,51

-8.131.979,69

0,00

Rep. não abatidas nos pagamentos

Receitas de capital

15.920.886,93

º·ºº

8.503.024,95

11.153.469,71

10.918.097,24

0,00 IDIV/OI

0,00

PROGRAMA li

Município:

Viana do Castelo

29-07-2016

Data:

(euros)
Valores apurados

Valom cstmwlos
Varia?o 2 013-2026

Descrição
2013

2014

2015

2016

20 17

30.316.825,94

30.082.770,17

30.073.825,36

"·-0,02

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

15.869.956,62

-0,01

11.836.479,13

11.836.479,13

11.836.479,13

11.836.479, 13

11.836.479,13

11.836.479,13

11.836.479,13

11.836.479,13

11.836.479,13

11.836.479,13

11.836.479,13

-0,02

-292.721,10

526.707,58

526.707,58

526.707,58

526.707,58

526.707,58

526.707,58

526.707,58

526.707,58

526.707,58

526.707,58

526.707,58

-0,18

•ll4.236,89

3.50(,.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

3.506.769,91

0,08

260.181,48

9.588.171,89

10.625.508,46

10.017.372,18

10.017.372,18

10.117.372,1 8

10.ll7.372,18

10.117.372,18

10.117.372,18

10.117.372,18

10.117.372,18

JO. l 17.372.18

10.117.372,18

10.117.372,18

-0,03

-336.848,89

1.664.626,34

1.905.859,68

1.400.000,00

1. 400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

-0,35

-747.113,36

8.307.107,71

7.923.545,55

8.719.648,78

8.617.372,18

8.617.372,18

8.717.372,18

8.717.372,18

8.717.372,18

8.717.372,18

8.717.372,18

8.717.372,18

8.717.372,18

8.717.372,18

8.717.372, 18

0,05

410.264,47

363.838,80

323.316.13

330.508,46

313.556,56

316.636,00

322.122,64

282.698,59

230.239,13

217.769,04

205.013,77

186.032,23

142.9 17,20

88.066,86

79.122,05

-0,78

-284.716,75

48.619,12

64.517,41

59.456,41

54.547,94

49.334,40

44.273,40

39.212,40

34.248,45

29.090,38

24.029,38

18.968,36

13.948,96

8.846,37

3.785,35

-0,92

-44.833,77

205.827,23

189.601,82

183.595,92

223.257,00

231.549,98

242.097,62

207.734,57

160.239,06

152.927,04

145.232,77

131.312,25

93.216,62

43.468,87

39.585,08

-0,81

-166.242, 15

77.124,93

48.014,30

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

35.751,62

-0,54

-41.373,31

3.243.201.29

3.104.979,54

3.506.770,32

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

3.485.874,51

0,07

242.673,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.062.857,79

1.032.959,06

1.197.485,11

1.197.485,11

1.197.485,11

1.197.485,11

1.197.485,11

1.197.485, ll

1.197.485,11

1.197.485,11

1.197.485,11

1.197.485,11

1.197.485,11

Despesas com o pessoal

16.016.733,13

15.793.296,69

15.869.956,62

15.869.956,62

12.129.200,23

11.706.561,24

11.836.479,13

640.944,47

542.206,16

526.707,58

3.246.588,43

3.544.529,29

Aquisiçio de bens e serviços

10.454.221,07

Aquisição de bens

2.147.113,36

Aquisição de serviços

T ransfcrências correntes
Empresas públicas municipais e
intermunicipais
Freguesias
Associações de municípios
Instituições sem fins lucrativos

Famílias

2026

30.137.620,51

29.603.357,29

Resultwtes de endividamento de cuno prazo

2025

30.180.735,54

30.211-339,31

Resultantes do PAEL
Result:uites de outro endividamento de médio
e longo orazo

2024

30.199.717,07

30.208.259,87

juros e outros encargos

2023

30.212.472,35

30.680.218,25

Segurança social

2022

2021

30.224.942,43

30.536.153,98

Abonos variáveis ou eventuais

2020

30.277.401,90

Despesas correntes
Rcm une rações certas e pcrm ancntcs

2019

20 18

0,00

0,00 NDNIO!
1.197.485, 1l

0,13

0,00 #DIV/01

Abtolut.a

-462.328,62
-146.776,51

0,00
l3H27,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.593.471, 19

1.561.419,94

1.701.953,66

1.681.057,85

1.681.057,85

1.681.057,85

l.681. 057,85

1.681.057,85

l.681.057,85

1.681.057,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

607.331,55

607.331,55

607.331,55

607.33 1,55

0,03

20.459,24

-0,46

-18.191,60

º·ºº

1.681.057,85

º·ºº

1.681.057,85

l.681.057 ,85

l.681.057,85

0,05

0,00 #DIV/O!

0,00
87.586,66
0,00

586.872,31

510.600,54

607.331,55

607.331,55

607.331,55

607.331,55

607.331,55

607.331,55

607.331,55

607.331,55

39.691,60

16.650,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

Empresas públicas municipais e
intermunicipais

0,00

0,00

º·ºº
º·ºº

21.500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

º·ºº

Famílias

0,00

0.00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500.00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

l.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

-0,50

-19.691,60

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,19

81.53 J ,91

Outras
Subsídios

HDIV/01

0,00

1.500,00 NDIV/O!

1.500,00

39.691,60

16.650,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

418.468,09

776.943,04

347.474,39

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Despesas de capital

25.225.493,90

19.013.708,49

30.462.097,53

26.114.722,37

22.820.152,86

20.780.539,01

21.113.218,66

19.316.434,19

19.415.148,49

19.339.084,53

19.295.192,65

19.249.111,76

19.357.379,36

19.338.946,79

-0,23

-5.886.547,11

Aquisição de bens de capital

15.493.408,QJ

8.416.094,32

17.561.098,14

16.270.210,26

13.022. 561,27

10.851.101,98

11.583.205,17

10.350.000,00

10.510.000,00

10.500.000,00

10.600.000,00

11.000.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

-0,24

-3.793.408,03

Investimentos

11.212.599,57

7.089.708,91

15.243.201,33

11.302.313,45

9.104.664.46

6.933.205, 17

9.083.205,17

7.700.000,00

7.900.000,00

7.900.000,00

8.000.000,00

8.200.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

-0,24

-2.712. 599,57

Terrenos

1.296.659,87

1.381.879, 15

1.972.902,12

2.001.190,00

700.000,00

800.000,00

800.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-0,77

-996.659,87

87.450,78

2.123,18

5.658.06

400.000,00

400.000,00

500.000,00

500.000.00

S00.000,00

500.000,00

500.000.00

600.000,00

600.000,00

900.000,00

900.000,00

9,29

812.549,22

1.716.178.45

2.874.224,99

2.895.288,67

3.260.000,00

3.791.050,00

1.500.000,00

2. 450.000,00

2. 900.000,0ll

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

0,69

1.183.821,55

4.233.205,17

2.800.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,0C

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

-0,54

-3.790.886,42

l.l 00.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,07

78.575,95

0,00

0,00

-1,00

-90.446,38

3.200.000,00

3.200.000,00

-0,24

-990.362,08

Outros
Outras despesas correntes

Habitações
Edifícios
Construções diversas

6.990.886,42

l.933.925,34

9.695.917,39

4.741.123,45

3.713.614,46

3.233.205, 17

Outros

1.121.424,05

897.556,25

673.435,09

900.000,00

500.000,00

900.000,00

Locação fin anceira
Bens de domínio público

90.446,38

0,00

0,00

650.000,00

100.000,00

100.000,00

J00.000,00

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

4.190.362,08

1.326.385,41

2.317.896,81

4.317.896,81

3.817.896,81

3.817.896,81

2.400.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

º·ºº

2.800.000,00

PROGRAMA li
Viana do Castelo

Município:

29-07-2016

Data:

(euros)
Valores apurados

Valores estimados
Variação 2013-2026

Descrição
2013

2014

201 5

2017

2016

2019

2018

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Absoluta

%

Transferências ck capital

4.777.792,26

3.739.548,90

4.902.884,36

4.401.634,67

4.401.634,67

4.401.634,67

4.401.634,67

4.401.634,67

4.401.634,67

4.401.634,67

4.401.634,67

4.401.634,67

4.401.634,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.286.267,69

2.697.905,04

3.814.368,39

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3. 300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

0,00

25.676,20

46.881,30

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.195.581,65

498.067,55

671.706,02

67 1.706,02

671.706,02

671.706,02

671.706,02

671.706,02

671.706,02

671.706,02

671.706,02

671.706,02

671.706,02

Empresas públicas municipais e
intermunicipais
Freguesias
Associações de municípios
lnStituições sem fins lucrativos
Famílias

4.401.634,67

-0,08

-376.157,59

0,00 NDIV/01

0,00

3.300.000,00

0,00

50.000,00 KDIV/O!
671.706,02

-0,44

13.732,31
50.000,00
-523.875,63

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

295.942,92

517.900,11

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

369.928,65

0,25

73.985,73

Activos financeiros

90.000,00

1.076.582,32

1.747.717,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

-90.000,00

4.864.293,61

5.781.482,95

6.248.485,7 5

5.442.877,44

5.395.956,92

5.527.802,36

5.128.378,82

4.564.799,52

4.503.513,82

º·ºº

0,00

Passivos financeiros

º·ºº

0,00

4.437.449,86

4.293.557,98

3.847.477,09

3.255.744,69

3.237.312,12

-0,33

-1.626. 981,49

173.953,60

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,42

202.727,56

0,17

28.773,96

2.140.340,01

2.978.755,53

3.445.758,33

2.640. LS0,02

2.593.229,50

2.725.074,94

2.325.65 1,40

1.762.072,10

1.700.786,40

1.634.722,44

1.490.830,56

1.044.749 ,67

453.017,27

434.584,56

-0,80

-1.705.755,45

2.550.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

0,02

50.000,00

0,00

0,00

Outras

Resultantes do P AEL
Resultantes de outro endividamento de médio
e longo prazo
RcsultantcS de endividamento de curto prazo
Outras despesas de capital

º·ºº

º·ºº

10.000,00

0,00

0,00

1.911,32

0,00

0,00

0,00

Total despesa

55.761.647,88

48.617.065,78

61.142.3 15,78

56.322.982,24

53.031.492, 17

51.097.364,95

51.390.620,56

49.541.376,62

49.627.620,84

49.538.801,60

49.475.928, 19

º·ºº
49.386.732,27

49.440.149,53

49 .412. 772, 15

·0,11

-6.348.875,73

Despesa corrente

30.536.153,98

29.603.357,29

30.680.218,25

30.208.259,87

30.211.339,31

30.316.825,94

30.277.401,90

30.224.942,43

30.21 2.472,35

30.199.717,07

30.180.735,54

30.137.620,51

30.082.770, 17

30.073.825,36

-0,02

-462.328,62

Despesa de capital

25.225.493,90

19.013.708,49

30.462.097,53

26.114.722,37

22.820. l 52,86

20.780.539,01

21.113.218,66

19.316.434,19

19.415.148,49

19.339.084,53

19.295.192,65

19.249.1 11,76

19.357.379,36

19.338.946,79

-0,23

-5.886.547, 11

37.437,21

-7.426,86

123.510,80

-65.294,10

160.546,98

123.214,91

-170.040,70

-54.001,93

-1 40.246,15

-51.426,91

11.446,50

100.642,42

47.225, 16

74.602,54

0,99

37.165,33

Saldo (Receita • Despesa)

a) Incluir os montantes já realizados no 2° semestre do ano e os eStimados até ao final do mesmo.
b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréStimo

0,00

10.000,00 NDIV/O!

º·ºº

0,00 #DIV/O!

0,00

PROGRAMA li

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)
QUADRO IV: MAPA PR.EVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP
(DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO)
Munidpié:

Viana.do GIStdo

29-07-2016

Da1a:

(euros)

MAPA PkEVISIONAL DA EVOLUÇÃO DfVlDA POR CURTO E MIDIO E LONGO PRAZO
O..liCriçJo

2015

2014

2013

2016

2017

2019

2018

2020

2022

2021

202J

2024

202•

2025

Divic!J de Curto pr.uo
Empréstimos de CP
Eruprt.iimos d< MLP ·Valor <Xiglvd •CP
Ourn

Fomcccdorts de
Fornecedores dr imobila.ado ele
En:a:do e Outros [m.C'$ P~ablicos
Cljemes, contrib\lintcS e uttDtts

1.973.)10.00

2.203.831.28

2570.548,56

1.250.000.00

1.000.000.00

sco.ooo.oc

500.000,00

500.000.00

500.000,00

SW.000,00

500.0.."0,00

500.000,00

878.350,84

t.>36.787,44

800.000.0C

800.000,00

800.000.00

800.000,00

500.000.00
800.000,00

500.000.00

l.349.923,43

800.000,00

soo.oco.oo

800.000,00

800.000.00

800.000.00

800.000.00

l25.549,l5

57.155.18

91.942.42

175.000.CO

175.000,00

17).000,00

liS.OC0,00

175.000,00

175.000,CO

175.000.00

175.000,00

175.000.00

175.000,CO

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

1.547.621.32

1.547.621.32

1.$47.621.32

i.547.62U2

1.547.621.}2

º·ºº
l.547.621,}2

o.oo

1.547.621.32

º·ºº
1.547.621,32

1.547.621.JZ

l.547.621,32

l.547.62 1,)2

244.539,63

Administr.açlo ;aut:árquiQ

336.142,86

149.091.51

124.494,25

124.494.25

124.494.25

124.494,2!>

12<.49U5

12H94,25

124.494.25

1.547.62 1.32
124.494,25

5.229. ~5.07

5.151.136,27

5.87/J9J,'J9

J.897.115,S7

J.647.115,57

J.447.115,P

J.147.JlS.S7

J .147.115, 57

J.141.115,57

J .147.115,57

Outros cttdoro

Suh101al Crmo pr•m

1.%2.707.46

124,494,25

124.494,25

124,494.25

124.494.25

J.147.115,57

J./47.ll'i,57

3.147.1 l'i,57

J.147.115,57

D!vid2 dt Médio e longo prazo
Empr<.timo.
No 2mbi10 do PAEL
Outros cmprésdmos d.. médio/longo praz.c

2.63S.45ó.60

2.432.729.18

2.230.001.ló

2.027.274,31

1.824546.92

1.621.819,50

1.419.092.08

1.216.364.66

1.013.637,24

810.909.82

608.182.40

405.454.98

202.727,56

0.00

22.142.556.82

19.163.801,29

19.358.227,93

16.718.077,91

16.096.307,70

13.371.232,76

ll.045.;s!.36

9.28.\.509,26

7.582.72:2,86

5.948.000,42

4.457.169,86

J.412.420,19

2.959.402,92

2.524.818.36

24.778.0JJ.42

ZJ.596.530,47

21.588.229,69

18.745352,15

17.910.854,62

14.99J.0 52.16

12.464.673.44

10.499.873,92

8.596360,/0

6.758.!ll0,14

5.065.351,26

J.817.875,J 7

J.162.130.48

2.524.818,36

30.007 .478,49

26.847.666,.74

27,459.613.68

22.642.467,82

21.567.970,19

18.440.167,U

15.611.789,01

13.646.989,0

11.743.475,67

9.906.025,81

8.212.467,83

6.%4.990,74

6.309.246,05

5.671.933.93

1.405.789,"2

1.412. 56S,J7

1.517.408,10

/ . ;J7.408,10

J.H7.4C8.IO

1.H7.408,IC

1.517.408.10

1.511.408,10

1, f17.408.1C

1.517.408,10

1.517.408.10

/.f/7.408,10

1.S/7.408,10

Ull.408,10

28.601.&89.47

25.43ô. l01.37

25.942.115.58

21.125.059.71

20.0)0.562.09

ló.922.759.73

H .094.380,91

ll.129581.39

I0.21(>.067,57

8.388.617,71

6.695.059,73

5.447.582,64

4.791.837.95

4.t54.52M3

Outra
fomc:<::cdorn e/e

fornecedores de imobllizado e/e
Est<ldo e Ou1ros Entts Públicos
Clitotes, contribuinte$ t utentes

Admiuiur.t.çio aut irqwc.J
Ourros credores
Subtol•l Médio • longo praw
Tot>I dJ dívida
Divida refrremt a OJ>l!raçôes de tts0urana e, se
rdlnicl:u patri.monial~mc-. ~cauções e g1nmiÃS
prtsradas por {erteiros
Total da dlvida de naturcu orçamcot.ll
J) lndutr os· monunte.s

..•ª rt:.thudos no 2º .Sttnttt·rt do ano tos

fSt • M ~ ~E

;li(l

-

tuu.I cio me-J.mo.

b) A deugr~21 ~lo nUmtro de ~nos pre-,~sto p<1u-0 emp>isumo do PAE.L. r:m ft-rmos. 1~nticos aos qur: constam pata os anos prtvisu>s oo mapa

MAPA PREVISIONAL D A EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DfvIDA DE EMLP

,
2013

2014

2015

2016

Od<ri,ão
Amon~

J•rot

Am9114''"9

l•rot

)

Amott~

.....

~

2017

J.,,,.

Amortiza~

2018
J11ros:

AJAOn~

2019
J1n1»

;uOOn~

2020

,.....

SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP

No âmbito do PAfl.

Outros eruprisumos dt médio/longo pru.c
Toul
a) lndu1r ~ nion~ante~

48.619,12

202.727,42

64.Sl7,41

202.727,42

59.456,41

202.727,42

54.547.94

202.727,42

49.334,40

202.727,42

H.273,40

2.140.310,0l 205.827.23
2.314.293,61 254.44/i.35

173.953,60

2.978.755.53

189.601,82

3.445.7:.8,33

183.595.92

2.640.150,02

223.257,00

2.59.l.229,50

231.549.98

2.725.074.94

212.097.62

3.181.482.95 254.119.23

3.648.485.75 20.052.33

p rral1udos no~ semtstrt do :mo~ os esumados ar.i ao '1n.tl do m~mo.

b) A dcs.igrcpr pdo nUm(ro <k UIO$ pr~vU.to p3.1'lO t-mp1~!o1imo do PAEL, em ttl'r'l)Q> idênti\':OS aos q:11r eon$ta.m p;'.l.l;a os <ln~ prtvi$COi nQ m~

2.842.877,44 277.804,94

2.795.956.92 280.884.38

2.927.802.36 Zl!ó.371.02

201.727.H

39.212,40

2.325.651.40 207.734,57
:.s18.J1s,s2 246.94(.,97

""""'-

2021

,.,...

Amort&açôts

,....

Amonbaçkl

2023
Jutot

Amon~

29.090,JS

202.727,42

24.029.38

202.727,42

152.927,04
1.903.513,82 182.()17,42

1.634.722.44

145.232.77

1.490.830.56

202.7U,42

34.248,45

202.727.42

1.71.2.072.IC

160.239,06

1,700.786.40

1.964.79'1,52 194.487.SI

2022

1.837.449.86 169.262,15

2024
JlltOt

Amo~

18.%8.36

202 .72?.42

131.312.25
1.693.557.98 150.280,61

1.044.749.67

2026

2025

I•..,
13.948.96
93.216,62

1.147.477,09 107. 165,58

/\mon-iu~s

J1;1m•

Amortizaçõa;

J•""

202.727.42

8.846,37

202.727.S<;

3.785,35

453.017.27
655.744,69

43.468,87

Ü4.584,56

39585,08

52.315.24

637312.12

H.370,43
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)
QUADRO V - CALENDARIZAÇÃO DA REDUÇÃO ANUAL DO ENDIVIDAMENTO ÚQUIDO DA LFL
(Aptt~

pu.a murucíp:.<'t qut uhup&f.:W.atn o ltm;tt kgal Ôl ffldiv1cbmmto liq1.udo)

Viana do CzslLlo

M1micípio:

(curo<)
2<1U

o

20 1<

e

20 1S

o

e

D

20 14

e

e

f)

..•. •)

2011

o

e

D

e

1 Dhp.inibilidada
li Dividti de Terttirot

22 Forncccdorts
2l Empmtimos Obtido•

24 Eludo<Ou""' En,.. Públia"
16 Outrol D<v~ e Cttdortt

,_
-

--

l61 Fomtra!..-csdd mob1liudo

-

,_

----

2'4 Adnurusu~ A r..ua:rq:u;.a

161 Or"C"C!ótcs" Crtdot:n DiHl'101

°"'"'

(ló.•)
11 AO"kdmot e Oifcrimentot

----

l 71 Acrbc1mos de Provfl lm

-~

272 Custe» dilu i.dos
17J Acrlsimos dt' runos

-------- -

l'• Provntos difcrjdos

-

27•S Subs:ld10 par.i Uwtsurnrntos

~

----

-

-

----

--~.-

-

,_

·-

1-

--- -

-

----

V •? Ouuas
4 IMOBIUZ.,\ÇÔES
41 In\"t:RimcntOS Firunuiros
411 p.,,,. d< Cop"2l

4IJ ( .)

--

•LS Outras aplica\Õõ Íll'latli(it1r~

-

---

• 11 Obnpçõcs. e- tÍtuJOI d.: p.i.m0p)Clo

---- ---

-

--

TOTAi.

Total Comidcradu para Endi\'. Uquido
CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E StL pat> o EL
TOTAi. ENDIViDAMENTO J.fQUIOO SEC 9S

o

o

o

o

o

o

EMPRt.sTIMOS. DivJDAS E CRtOITOS 00 MUNICIPIO
~.XCl:.CIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIOAMEN"ro LÍQUIDO
Ste><.~ an J 1/0a O. EMLP

"''l'"ONC!o' do limne d< EL

O,uM do Muniripto .nmip:csz, 1,;oncoHOn.i.n.• do ta"Yt(O ck d:Jllibui~ de
t.nt:r~c.tru~ cm bM.Dttruão («>iMOlicbd~ 111eo Jl/ll/1988)

.

-

•

S\I <
C'ftll~ do SEL
(1nckptnden1tmtnu• ck rdevartm nu n.io p~u tofeott~ dir hm1tn dt tnd1v.)

Credh°' do Mun.i..:ipjo rd.aivvn.r•nt

--Créditos JObre ttr« tros q~ nio S(jlm rttonhttidot por :1.mhu

il\

pmM

MONTANTF.S TOTAIS EXCECIO NAIX>S DOS LIMITES
TOTAi. ENOIV. ÚQ. A CONSIOEMR

L1mitt Fndiv1damtnto Uquid'> da LFL
EXCES~O ENDIVIDAMENTO ÚQUIOO
VAIUAÇÃO DO EXCESSO O E ENDIVIOAMFll/TO tJQUIDO FAC E
AO ANOANTIJUOR

>) A dc:rctttar polo número

de"""' p.-.vuto .,..... o cmpmumo

o
o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o
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PROGRAMA DE APOIO Á ECONOMIA LOCAJ. (PAF.L)

..

QlJADRO Vil: IJSTA DE PARCERIAS PÚ BLICO·PIUVADAS
(incJujndo d:u t-mprcus municipUs)

Município•

29"07·2016

Vt1tM do Cu.t.e/11

MONTA..'1TES F.NVOLVIDOS NA PARCUI,\

OESCRIÇÃO OA PARCEJUA l'Úl!tJCO>PIUVAOA
Co«ra10
h;ssí, d dr rc.nqodaçâo

Pr.no

Oatotlntcio

ONdoftm

N.• dt aaos de
d~ds - .......

Obje<to>)

lâ babiliW>tc do

''"""'º

De~

da toeicd.adc

lde•t~

deu pootâro!(s)

pri\l"a<bt($)

Ponm de fUWJcWncato dt
ponOn <)

T()TAl.
2)

E.a.cario• da ttt.p0mahtl.icbdt do M UAiclpio b}

lndiqu.t 1 MiCUIN,.t ~pur('nl Ct-u.•con<~&O: ( (lmll'U(a(). C~l'a('lô> r

1 Hu cM qur 1nc1dr. ,,,;i.o. , ,,..,,,u ttY:l• .11..., tt.;;J.1111'1 JÓI~ tnbll1u(.JO u.Jbin.1. ~11;.

b) A tku~i;irptk•t1ii nll('l'Ude Jnt)"Pfl"'KIQ PJnUt'l!l~Jltl\'
e) J'>t-.,t ,oi.li(.i.M"ot" ~ ,1 p~11,1 'O'Jn x t fp1;11v1.U.i P<)f" ll'lmftriix •a.t J• .id..llM•t"*'io p.il-11(:,. dou pdo<J uUtiaJ.;m:~ lil-n• \'QIUU, no pn o1rno u .io, o cri•(N ~«<"!Me .llCJ i wnnK"•l'I<> <klll ~·~,..,~ . _ 1n 1uknl'
d) lodK 11;«~ 00~ 'Am-.\ 101~ ao k>flir» J,1 pil't'.rci.a.

(uslft212rcorn·X")

,...

.....

2~U

o

o

.....

o

,~, ,,

o

Eo<ar&<>• ............bifubdc
do pom;,o privado d)

(..,)

o

T-1

o

o

o

Ob><:n~

(DOCUMENTO Nº 19)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE ATAS E APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-·· - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia um de setembro de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - -

- - - (02) ISENÇÃO DE IMT - LACOVIANA:-Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada
a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

A Lacoviana-lndustria de Tratamento

e Lacagens de Alumínios de Viana, no âmbito do seu processo de consolidação e crescimento, vai adquirir
as instalações da antiga Unidade Industrial Essex Portugal, localizadas na 2ª Fase da Zona Industrial do
Neiva, pelo valor de 2 milhões e 100 mil €. A Lacoviana exerce atividade no concelho de Viana do castelo
desde meados da década de 80, empregando na atualidade próximo de 140 colaboradores. Para
concretizar a sua mais recente decisão de crescimento, a Lacoviana utilizará o grupo LPPC-lnvestimentos
Imobiliários, Lda, cujo sacio gerente é Luís de Passos Pires Cambão, sociedade que sublocará à mesma,
permitindo um investimento à Lacoviana de 1 milhão( na ampliação e refuncionalização das atuais
instalações. Pelo descrito superiormente o grupo requereu, nos termos do Código Fiscal do Investimento,
anexo ao Decreto-Lei n!! 162/2014, de 31 de outubro, e nos artigos 15!! e 16!! da Lei 73/2013, aos órgãos
municipais, a concessão da isenção total de IMT para apoio ao investimento, o benefício fiscal de isenção
do pagamento do IMT devido pela transmissão do direito de propriedade do referido lote de terreno. A
transmissão do direito de propriedade está sujeita ao pagamento de IMT, o qual, no caso em apreço,
corresponderá ao valor estimado de 136.500,00C. Face à relevância do investimento e à criação de postos
de trabalho, venho propor, nos termos e ao abrigo do disposto no art!! 23!!-A do Código Fiscal do
Investimento, anexo ao Decreto-Lei n!! 162/2014, de 31 de outubro, aditado pelo art2 1952 do Orçamento
de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016, de 30 de março, que se solicita à Assembleia Municipal
a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela presente transação. (a)

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em
consequência nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 23.0 -A do Código Fiscal do
Investimento, anexo ao Decreto-lei nº 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo art.0 195.º
do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de março, solicitar
a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de
IMT devido pela presente transação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida
Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia
Marinho.----------- ----- ------ ------ ------------------- -- --------------- -Luis Nobre".

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

·ó 0,j:"YfS ··-···-·-·----·-·-·-····----·

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano

dois mil e dezasseis. • •

Passeio das "4o•domas oa Romar;a • 4904-877 V11n1 do Castelo· ui. 258 809 300

~

·la• 258 !!09 3-47 • www cnw ao8-C<lslelo pt • cmvlana@cn>-v,ana·castelo.pt •NIF 506 037 258

(DOCUMENTO Nº 20)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:·· - - - • - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia um de setembro de 2016, consta a seguinte deliberação:- - -

- - - (03) ISENÇÃO DE IMT - KGS DIAMOND PORTUGAL, LDA:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA- A KGS

Diamond Portugal, Lda. - Indust ria de Abrasivos Diamant ados Flexíveis, Telas M etalizadas Eletroliticamente
e Abrasivos Convencionais, no âmbito do seu processo de consolidação e crescimento, vai adquirir ao
Município as frações 68, 70, 7G, 7H, 71, 7J e 7C com a área de lote 3.516,00 m 2 de área coberta, no Parque
Empresarial de Lanheses. Este grupo internacional, fund ado na Suíça em 1952, com 13 postos de venda

e

centros de distribuição na Europa, Norte de Africa, China e Austrália, bem com o sites produt ivos na Suíça,
Holanda, Hungria e Portugal, é líder mundial na fabricação de abrasivos diamantados flexíveis, telas
metalizadas electroliticamente e abrasivos convencionais. Desde que se instalou no Parque Empresarial de
Lanheses, já investiu mais 5M( e criou mais de 36 postos de trabalho. Com esta decisão pretende investir
1 milhão e 100 mil ( na compra deste conjunto de frações para fixação da produção e negócio na zona de
Viana do Castelo, prevendo, ainda, a criação de um total de 100 postos de traba lho, segundo o seu plano
de negócios. Pelo descrito superiormente o grupo requereu, nos termos do Código Fiscal do Investimento,
anexo ao Decreto-Lei nº 162/2014, de 31 de outubro, e nos artigos 15º e 16º da Lei 73/2013, aos órgãos
municipais, a concessão da isenção total de IMT para apoio ao investimento, o benefício fiscal de isenção
do pagamento do IMT devido pela t ransmissão do direito de propriedade do referido lote de terreno. A
transmissão do direito de pr opriedade está sujeita ao pagamento de IMT, o qual, no caso em apreço,
corresponderá ao valor estimado de 71.500,00€. Face à relevância do investimento e à criação de postos
de trabalho, venho propor, nos termos e ao abrigo do disposto no artº 23º-A do Código Fiscal do
Investimento, anexo ao Decreto-Lei n2 162/2014, de 31 de outubro, aditado pelo artº 195º do Orçamento
de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-N2016, de 30 de março, que se solicita à Assembleia M unicipal
a aprovação da concessão do beneficio fiscal de isenção total de IMT devido pela presente t ransação. (a)
Luís Nobre".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em

consequência nos termos e ao abrigo do disposto no art. 0 23.º-A do Código Fiscal do
Investimento, anexo ao Decreto-lei nº 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo art. 0 195.0
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do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de março, solicitar
a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de
lMT devido pela presente transação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida
Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Oáudia
Marin.ho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano

dois mil e dezasseis. - - -

·cc~-.,- ~9~~< ~-
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(DOCUMENTO Nº 21)

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - - - - - - -

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

Est ando o

Executivo atent o às dificuldades económicas e fi nanceiras que as famílias, cont inuam, a enfrentar,
propõe a ma nutenção das taxas do IMI para o próximo ano. Assim, nos termos alíneas d) do n2 1 do
artigo 25.2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, proponho à Câmara Municipal que submeta à
Assembleia Municipal a aprovação da fixação das seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis,
aprovado pelo Dec. Lei n.2 287/2003, de 12 de novembro, na redação dada pela Lei n.º64-B/ 2011, de
30 de dezembro: -A prevista na alínea a) do artigo 1122 do CIM I - Prédios rústicos: 0,8 %; a prevista na
alínea c) do artigo 1122 do CIMI - Prédios urbanos avaliados: 0,37 %, valor que representa uma redução
de 18% relativament e 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

nº 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.º da Lei 7-A de 30/03, de acordo com a seguinte t abela:

(a)

N.2 dependentes a cargo

Dedução Fixa

2

40€

3 ou mais

70€

José Maria Cost a." .

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 IMI 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 coletividade
~

i
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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 apresentada
pelo PSD. Face ao resultado da votação, a Câmara Municipal deliberou propor à
Assembleia Municipal, nos termos das disposições conjugadas das alíneas d) do nº 1 do
artº 25°, conjugado com a alínea ccc) do número 1 do artigo 33º ambos da Lei n. 0
75/2013, de 12 de Setembro, e artigo 112° e112°-A do Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de
Novembro, a fixação da taxa do I.M.I. 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, Maria José Guerreiro e Ilda
Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Helena Marques e
Marques Franco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis. - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • •

uYülj·~/~-
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(DOCUMENTO Nº 22)

Exmª Senhora:
Presidente tia Assembleia Municipal de
Viana do Castelo
Caros colegas desta Assembleia

A proposta do órgão, Câmara Municipal, que vem à sindicância desta
assembleia, inicia-se sob o repetido argumento das dificuldades económicas e
financeiras que as famílias continuam a enfrentar, pelo que propõe a manutenção das
taxas do IMI para o próximo ano.
O que seria verdade se os pressupostos se mantivessem. Porém, como é do nosso
conhecimento, não mantêm, como, v.g., aconteceu com a recente majoração de 5 para
20%, no que respeita à exposição solar de determinados imóveis.
Por outro lado, parece estar a inverter-se a tendência que se vinha verificando
nos anos pós-crise financeira, de redução pela Autoridade Tributária e Aduaneira, do
valor dos imóveis, nomeadamente urbanos, equilibrando-o com o real valor de mercado,
nos termos das reclamações trianuais permitidas em sede do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis.
Para além disto, a Autoridade Tributária e Aduaneira tem vindo a lançar mão de
critério interpretativos de legalidade duvidosa ou, melhor, que lhe permitam encurtar o
caminho da receita e que suscitam reclamações e impugnações judiciais, permanecendo
estas, em média, entre cinco e dez anos nas Tribunais Admi1ustrativos e Fiscais.
Período, obviamente, em que a receita está assegurada
Por outro lado, salienta-se que a proposta eleva até ao máximo legalmente
previsto de 30% a taxa aplicável aos prédios urbanos degradados com o objetivo,
reforça, de incentivar a reabilitação urbana desses prédios. Não consegue descortinar-se
na proposta, não sendo tal taxa fixa, que critérios estarão na base da aplicação entre as
fasquias de 1 e 30%. Convinha sabermos critérios sólidos e transparentes, porquanto
sendo o objetivo da reabilitação pacífico e de saudar, depara ainda com mais dois
obstáculos:
a) Por um lado, o acréscimo burocrático e por demais onerosos que implica a
reabilitação urbana em determinadas zonas urbanas, obrigando à intervenção
e entidades terceiras em relação ao Município;
b) Por outro, pelo recuo incompreensível na lei de arrendamento urbano, pelo
menos naquilo que se conhece da proposta governamental, de dilatar por
mais cinco anos um congelamento das rendas que, na nossa perspetiva,
constitui grave entrave ao investimento.
No que concerne à dedução tendo em conta o número de dependentes a cargo,
atenta a realidade das famílias portuguesas, deveria ser contemplada também a dedução
para as familias com um só dependente, porquanto sempre seria um incentivo de
inquestionável merecimento, por exemplo, com o valor de €2D,OO, já com a diferença
de€ 30,00 para o patamar seguinte.
Em suma, parece-nos mais justo e equilibrado, adotar-se:
1) A taxa de 0,35% para os prédios urbanos;

2) Estabelecer critérios objetivos e transparentes da taxa a aplicar aos imóveis
degradados, sendo que, pelos motivos supra referidos, nos parece equilibrado
um teto máximo de 20%;
3) Estabelecer uma de dedução de € 20,00 para as famílias com um só
dependente a cargo.
Razões por que os membros do Partido Social Democrata nesta Assembleia irão
votar negativamente a proposta do executivo.
Viana do Castelo, 09 de setembro,de 2016.

(DOCUMENTO Nº 23)

Câmara Municipal de Viana do Caslclo

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - - - - - - -

- - - (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 DE LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE o

LUCRO TRIBUTÁVEL DO IRC RELATIVO AO ANO DE 2016 - Os municípios podem deliberar lança r anualmente

uma derrama sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica. O
Município de Viana do Castelo tem mantido nos últimos anos uma política de incentivos, fiscais e
financeiros, com resu ltados 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 âmbit o 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 PDR 20. Assim,
proponho que Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia M unicipal a aprovação do
lançamento de uma Derrama correspondente a 1,5 % sobre o Lucro Tributável do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colect ivas, 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 nº 1 do artigo
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 18.º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. O
município enquanto governo local e atento às dificuldades que as pequenas empresas enfrent am, na
at ual 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.º 4 do artigo 18.º, da Lei n.º 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% d os 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
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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
apresentada pelo PSD. Face ao resultado da votação, a Câmara Municipal deliberou
propor à Assembleia Municipal, nos termos das disposições conjugadas das alíneas d)
do n .º 1 do art. 0 25° conjugado com a alínea ccc) do número 1 do artigo 33° ambos da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro e artigo 14º da Lei das Finanças Locais (Lei n.0 2/07, de

15 de Janeiro), o lançamento de uma derrama correspondente a 1,5% do lucro tributável
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas relativo ao ano 2016, para os
sujeitos passivos com um volume de negócios superior a 150.000,00€, para acorrer ao
financiamento dos investimentos referidos na aludida proposta. Mais foi deliberado
propor a isenção de Derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios, no
ano anteríor, inferior a 150.000,00€, nos termos das disposições conjugadas do n. 0 2 do
artigo 16. 0 e n. 0 4 do artigo 18.0 , da Lei n. 0 73/2013, de 3 de setembro. 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 Figueiredo e os votos contra dos
Vereadores Eduardo Teixeira, Helena Marques e Marques Franco.- - - - - - - - - - - - - - - - - • • • Está conforme o original. • - - • • - • • • • • - - • • ••••• - • - - - - - - - - - • • - •• • • •• • - • - - • • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - • • • • · • • - • • • • • • - - - • • • - • • • •• · • • • • • • • • • • • • • •

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

• • - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis. - • - •.•
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(DOCUMENTO Nº 24)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE ATAS E APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - - - - - - -

- - - (04) PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO
VARIÁVEL NO IRS - Proponho à Câmara Municipal que submeta à Assembleia 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.º 1 do artigo 26.0 da Lei n. 0 73/2013 de 3 de setembro.
(a) José Maria Costa.". De seguida, pelo Vereador Eduardo Teixeira em alternativa à
proposta apresentada pelo Presidente d a Câmara, apresentou a seguinte proposta:" que a redução para o corrente ano fosse de 3 % e passasse a haver uma redução gradual
deste imposto de 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 prejudicada a proposta apresentada pelo PSD.
Face ao resultado da votação, a Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia
Municipal, nos termos das disposições conj ugadas das alíneas c) do nº 1 do artº 25°,
conjugado com a alínea ccc) do número 1 do artigo 33° ambos da Lei n.0 75/2013, de 12
d e 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 ma ioria com os votos favoráveis d o Presidente da

Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda
Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, H elena Marques e
Marques Franco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis. - - -
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(DOCUMENTO Nº 25)

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

O Sr. Presidente já chegou aqui nesta Assembleia a questionar-me se eu morava mesmo
no concelho de Viana do Castelo ou em outro. E devo responder-lhe agora, que se pudesse
optar

em

situações

diferentes,

obviamente

seria

orgulhamente

vianense

mas

financeiramente uma outra coisa qualquer, e olhe escolhia logo ali ao lado e pagava os
meus i mpostos em Ponte de Uma.
A começar pelo IMI acredite que o valor reduzia significativamente, entendendo
obviamente que o que para si sejam tostões para mim é dinheiro. Mas do IMI já aqui
falamos e também já todos percebemos que muito é o que se diz, pouco o que se faz, mas

à boleia de um ou outro quadrado na promoção jornalistica lá vamos acreditando que Lá
no fundo o Sr. Presidente em consciência acabará por nos dar razão , mesmo que não o
diga, a nós também não nos interessa, desde que o faça, e todos os vianenses lucrem com
isso.
Na participação variável do IRS Ponte de Lima abdica na totalidade do seu valor e devolve
5% aos seus municipes, Caminha devolve 3,5% e Viana do Castelo para não ser muito
diferente do que é usual não devolve coisa nenhuma.
E com isto o discurso de criar atractividade, aumentar o poder de compra, fixar
moradores, cativar potenciais interessados em se tornarem vianenses de clara, como o Sr.
costuma dizer, cai por terra, e nem o Quem Gosta Vem Quem Ama Fica consegue cativar
a troco de nada quem procura obviamente no nosso concelho mais do que por razões
sentimentais para se fixar. É que isto de ser Vianense para nós é um orgulho, corre-nos no
sangue, mas para quem vem de fora a história de um amor e uma cabana não chega para
fixarmos novas pessoas que potenciem o nosso concelho.

A proposta do PSD em reunião de câmara traduzia uma promessa eleitoral que pretendia
devolver a cada ano 0,5% do valor variável no IRS, e por consideramos que isso seria uma
justiça para com todos os Vianenses e um atrativo para aqueles que pretenderiam fixar·
se no concelho, votamos contra, não porque somos do contra mas porque acreditamos que

é com propostas de sobrevalorização dos recursos à população que podemos fazer do
concelho um exemplo em crescimento.

Viana do Castelo, 09 de Setembro de 2016.

Assembleia Municipal de Viana do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD.
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CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

{DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:··· - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:· - - - - - - - - - -

- - - (OS) TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP):- Pelo Presidente
da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (DIDP) - À semelhança dos anos anteriores
proponho que a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2, do art. 106° da
Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, submeta à aprovação da Assembleia Municipal, a fixação da
Taxa Municipal de Direito s 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 disposto na alínea b) do nº 1 do
artº 25°, conjugado com a alínea ccc) do número 1 do artigo 33" ambos da Lei nº 75/2013,
de 12 de Setembro, propor à Assembleia o estabelecimento da Taxa Municipal dos
Direitos de Passagem (TMDP) e fixar o seu montante em 0,25% sobre a faturação mensal
das empresas de redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em
local fixo. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente
da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Helena Marques, Marques Franco e Ilda Figueiredo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • Está conforme o original. - - - - - - - - • • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - • - - - - - - - - - • • - - - - - - • • • • - - - - - - - - • - - - - - - - -- - - - - - - • • - • - - - - -

,;< ········.. ·········-····....

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano

dois mil e dezasseis. • • • • •~•~.i/~ .
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(DOCUMENTO Nº 27)

CE.RTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE ATAS E APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:·· - - - - •
- • - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia quatro de Agosto de 2016, consta a seguinte deliberação:- • - - - - - - - • •

- - - (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 fo i apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:-

" PROPOSTA - REGIME DE INCENTIVOS

(NORMAS EXCECIONAIS E TRANSITÓRIAS PARA O ANO DE
ACOLHIMENTO

EMPRESARIAL

•

ATIVIDADES

2017) •

ECONÓMICAS

2017

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E

RELACIONADAS

COM

AS

FILEIRAS

DA

AGRICULTURA 1FLORESTA 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 - O executivo municipal disponibiliza, como
fatores estratégicos e de estímulo, um conjunto de INCENTIVOS (REDUÇÕES E ISENÇÕES) a investidores privados
e institucionais, consciente da emergent e 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 relevant es 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 sent ido, 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 fun damentais à construção de um ambiente de
cumplicidade e de confiança entre o executivo municipal, agentes económicos e consumidores. Assim, no espírito
das competências e atribuições do município no domínio da promoção do desenvolvimento e nos termos
estabelecidos na alínea m), do n.2 2, do art.2 23.2, da Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, e porque uma política
ativa de incent ivo ao desenvolvimento, passa na sua plenitude pela capacidade de fixação e ambiente favorável

~
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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/ampli ação 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 exist ente, 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 postos de trabalho
Criação ~é 50 postos de trabalho
Criação superior a SO postos de trabalho

ou
ou

1nvestimento de base local
Investimento inferior a l ,S milhões€

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

lnvestímento supenor a 1,5 milhões€

lsencão de 100% do valor total de taxas a r.quldar

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

Q

Ampliação em Zonas industriais ou de Atividades Económicas;
Investimento que, pela sua relevân cia 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.
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3.LOS incentivos a conceder serão formalizados por um contrato de invest imento, a celebrar entre o município
de Viana do Castelo - após aprovação em reunião do executivo camarário -,

e o beneficiário do incentivo, no

qual se consignarão os direitos e deveres das partes, os prazos de execução e implementação, as cláusulas
penais e a quantificação do valor do incentivo concedido.
3.3. Os contratos de investimento poderão ser alterados mediante decisão do município

e desde que o motivo e

a natureza dessas modificações seja devidamente fundamentado.
4. OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DOS INCENTIVOS

Os beneficiários dos incentivos comprometem-se a:
a) Criar e manter a iniciativa empresarial em causa no concelho de Viana do Castelo pelo prazo definido no
contrato de investimento;
b) Cumprir os prazos de execução

e implementação;

c) Cumprir com todas as disposições legais aplicáveis e com os exatos termos das licenças concedidas;
d) 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, acrescida do valor das mais-valias entretanto
edificadas (valor a determinar por perito oficial da lista do Ministério da Justiça);
e) Respeitar os requisitos e condições que determinaram a concessão dos incentivos.
S. PENALIDADES

5.1. O incumprimento das obrigações estipuladas no contrato de invest imento implicará a resolução do contrato
e a aplicação das penalidades aí previst as;
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.
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 estrut uras 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 garant ia e integração do reequilíbrio territorial e

revitalização do nosso meio rural, o município estabelece que nos processos de licenciamento/operações
urbanísticas de novas estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal

e de produtos de base

regional, ou de projetos de requalificação/ampliação de estruturas existentes, os mesmos beneficiarão de:
a) Isenção total de taxas de licenciamento em todas as operações urbanísticas;
b) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento.
7. REGENERAÇÃO URBANA
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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 taxas previstas no art .2 46.2 (ocupação do domínio público)

e quadro XII

(ocupação do

domínio público por mot ivos de obras), desde que requerida até ao período máximo de 90 dias.

8. MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS
As operações urbanísticas - licenciamento ou comunicação prévia - relativas à requalificação de espaços
comer ciais e espaços de restauração e bebidas beneficiam da isenção t otal de ta xas.
9. DISPENSA DE CAUÇÃO OU SEGURO CAUÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS
No sentido de mitigar a atual conjuntura económica das empresas e famílias, justifica-se a implementação de
medidas de desagravamento no cumprimento de formalidades associadas a operações urbanísticas e consequente
liquidação das respetivas taxas, nomeadamente, quando requeridas nos termos estabelecidos no art.º 14.º Pagamento em prestações, do Regulamento de Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação
(RM TUE). Assim, dispensa-se de apresentação de caução ou seguro caução, com carát er transit ório, nas condições
a seguir descritas:
a) Cumpriment os 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 imediat o venciment o de
todas as prestações vincendas e a instrução do competente processo de execução fiscal administrativo, para
cobrança do montante em dívida, juros moratórios e custas fisca is.
10. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA
NORTE
Considerando qu e os pressupostos que levaram

à deliberação de 12 de dezembro de 2013 se mant ém,

nomeadamente os de natureza e contexto financeiro, just ifica-se a renovação da mesma deliberação nos
seguintes termos de carácter transitório:
a) As empresas concessionárias de lotes de t erreno do Pa rque Empresarial da Praia Norte, podem solicitar o
pagamento das taxas anuais de ocupação até ao máximo de 12 prestações mensais, sucessivas, e de igual
montante.
b) O montante das 11 prestações diferidas, não sofrerá qualquer agravamento, designadamente por aplicação da
t axa de juro compensatória, e não terão de ser garantidas por meio de caução ou qualquer out ro mecanismo
legal.
c) O at raso no pagamento de qualquer das prestações por mais de 30 dias implicará o imediato vencimento de
todas as prestações vincendas e a instrução do competente processo de execução fiscal administrativo, para
cobrança do montante em divida, juros moratórios e custas fiscais.
d) O presente regime especial de liquidação e cobrança de taxas de ocupação prevalece sobre o disposto no
Regulamen to de Taxas e Outras Receit as M unicipais.
11. Dúvidas e omissões
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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

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 t axas.

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

Artigo 58.!! -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.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 novos empreendimentos turísticos, ou de projetos de requalificação/ampliação de existentes e
localização de novas unidades empresariais/industriais, ou de projetos de requalificação/ampliação de
unidades empresarias/industriais existentes, previstos nos números l, alíneas a) e b) e 2, alíneas a), b), c) d) e
e) daquele regime.
2. As estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base regional que

reúnam os pressupostos previstos no n.2 6 e assumam as obrigações previstas no n .2 4 do ''REGIME DE
INCENTIVOS 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
agropecuMia, agroflorestal e de produtos de base regional, ou de projetos de requalificação/am pliação de
estruturas existentes 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 reabílítação beneficiam de
uma redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da respetiva liquidação, nos t ermos 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 reabilitação urbana1,
beneficia da isenção, a título excecional, de 100% das taxas entre os períodos: janeiro a junho e setembro a
dezembro de 2017, nos termos instituídos no n.2 7, alínea b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2017' .

' [Reobílttoçõo Urbano ]
Entende.se por reobililoçôo urb ono o processo de tronstormoçõo do solo urbanizado. compreendendo o execução d e obras de
conslruçôo. reconstrução. olteroçõo. omplioçôo. demoliçôo e conservoçôo de edifícios. tal como definidos no Regime Jurídico do
Urbanização e do Edificação. com o objetivo de melhorar os condições de uso. conservando o seu corõcter fundamental. bem
como o cor"ljunlo de operações urbanísticos e de loteamento e de obras de urbonízoçôo. que visem o recuperação de zonas
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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.2 8 do " REGIME DE INCENTIVOS
2017'.

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

e b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2017'.
7. At é final de 2017, o valor das taxas de ocupação dos lotes do Parqu e Empresarial da Praia Norte, beneficia da
possibilidade de liquidação em prestações nos termos determinados no n.º 10, alíneas a), b), c) e d) do
"REGIME DE INCENTIVOS 2017".

(a) Luís Nobre. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em

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

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

2017]

O executivo municipal disponibiliza, como fato res 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 responder com energia e com ações de efeito imediato, alicerçadas numa visão de
futuro para o médio e longo prazo, bem como, e sempre, orientadas por uma lógica de estabilidade, elementos
fundamentais à construção de um ambiente de cumplicidade e de confiança entre o executivo municipal, agentes
económicos e consumidores.
Assim, no espírito das competências e atribuições do município no domínio da promoção do desenvolvimento e
nos termos estabelecidos na alínea m), do n.º 2, do art.!! 23.1?, da Lei n.!l 75/2013, de 12 de Setembro, e porque

históricos e de óreos críticos de recuperação e reconversão urbanístico, sendo tal reobili toçõo certificado pelo Instituto do Hobitoçõo
e do Reabili tação Urbano ou pelo câmara municipal. consoante o coso.

P..ss•io eles Mordomas da Ro""'"ª • 4904.977

V•~•

oo Castelo· ~f. 258 809 300 ·fax 258 809 347 • WW'IVcm·v.ana-castelo pt • c1T1••8no@<:tl>·vla~s'e'O ot •NIF 506 037 258

'')

~~

2

~.,,'"t-1" ~

cl

Câmara Mwlicipal de Viana do Castelo

uma política ativa de incentivo ao desenvolvimento, passa na sua plenitude pela capacidade de fixação e ambiente
favorável ao investimento que consigamos oferecer aos investidores

e empreendedores, que vejam no nosso

território uma oportunidade para a concretização das suas iniciativas, o município disponibiliza-se para a
aprovação do conjunto de medidas de acolhimento e incentivo a seguir descritas:
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 urbanisticas;
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:
Criacão de 5 ou mais oostos de trabalho
Crlac~o

até 50 postos de trabalho

Criação superior a 50 postos de trabalho

d) Apoio

ou
ou

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

lsenç3o de 100% do valor total de taxas a liquidar
Isenção de 50% do valor lo tai de taxas a liQuidar

Investimento superior a 1,5 milhões(

Isenção de 100% do valor to tal de taxas a liquidar

e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente, na agilização dos processos de

licenciamento;
e} Isenção da liquidação do Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT) nas seguintes
condições em processos de :
~ Relocalização em e para Zonas industriais ou de Atividades Económicas;
~ 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.
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3.1. As candidaturas só poderão beneficiar dos incentivos objeto desta norma transitória, e previstos nos dois
números anteriores, desde que os requerentes tenham a sua sede social no concelho de Viana do Castelo e
neste permaneça pelo prazo definido no contrato de investimento.
3.2. Os incentivos a conceder serão formalizados por um contrato de investimento, a celebrar entre o município
de Viana do Castelo - após aprovação em reunião do executivo camarário -, e o beneficiário do incentivo, no
qual se consignarão os direitos e deveres das partes, os prazos de execução e implementação, as cláusulas
penais e a quantificação do valor do incentivo concedido.
3.3. Os contratos de investimento poderão ser alterados mediante decisão do município e desde que o motivo e
a natureza dessas modificações seja devidamente fundamentado.
4. OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DOS INCENTIVOS

Os beneficiários dos incentivos compromet em-se a:
a) Criar e manter a iniciativa empresarial em causa no concelho de Viana do Castelo pelo prazo definido no
contrato de investimento;
b) Cumprir os prazos de execução e implementação;
c) Cumprir com todas as disposições legais aplicáveis e com os exat os 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, acrescida do valor das mais-valias entretanto
edificadas (valor a determinar por perito oficial da lista do Ministério da Justiça);
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 con trato de investimento, implicando a sua devolução, acrescida de juros à t axa legal,
contados a partir da celebração do respetivo contrato.

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

No encontro das melhores 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,
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mas t ambém procurar valorizar e potenciar a sua riqueza, na garantia e integração do reequilíbrio territorial e
revitalização do nosso meio rural, o município estabelece que nos processos de licenciamento/operações
urbanísticas de novas estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflo restal e de produtos de base
regional, ou de projet os de requalificação/ampliação de est ruturas existentes, os mesmos beneficiarão de:
a) Isenção total de taxas de licenciamento em t odas as operações urbaníst icas;
b) Apoio e acompanhamento dos projetos de investiment o, nomeadamente, na agilização dos processos de
licenciamento.

7. REGENERAÇÃO URBANA

As operações urbanísticas de reabilitação urbana beneficiam de:
a) REDUÇÃO de 50% do valor final das t axas de urbanização e edificação em operações urbanísticas de
REABILITAÇÃO.
b) Isenção de 100% das taxas previstas no art.!! 46.2 (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 prévi a - relativas à requalificação de espaços
comerciais e espaços de restauração e bebidas beneficiam da isenção total de taxas.

9. DISPENSA DE CAUÇÃO OU SEGURO CAUÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS
No sentido de mitigar a at ual conjuntura económica das empresas e famílias, justifica -se a implement ação de
medidas de desagravamento no cumprimento de formalidades associadas a operações urbanísticas e consequente
liquidação das respetivas taxas, nomeadamente, quando requeridas nos termos estabelecidos no art.!! 14.!! Pagamento em prestações, do Regulamento de Municipal de Taxas e Outras Receit as de Urbanização e Edificação
(RMTUE). Assim, dispensa-se de apresentação de caução ou seguro cauçã o, com caráter transitório, nas condições
a seguir descritas:
a) Cumprimentos das restant es condições estabelecidas no art.!! 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 competente processo de execução fiscal administ rativo, para
cobrança do montante em dívida, j uros moratórios e custas fiscais.

10. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA
NORTE

Passeio das M0<clomas da Roma11a • 4904·877 Vnna dO Cas1elo • l f . 2!>8 809 300 • lar 258 809 347 • ..__,,., C''" "'ª"a-ca•lalo pi • cnwiana@cm· vl1na·cns:elo PI• NIF SOS 037

2~8

10
I

~
Considerando que os pressupostos que levaram

à deliberação de 12 de dezembro de 2013 se mantém,

nomeadamente os de natureza e contexto financeiro, justifica-se a renovação da mesma deliberação nos
seguintes t ermos de carácter tran sitório:
a) As empresas concessionárias de lotes de terreno do Parque Empresarial da Praia Norte, podem solicitar o
pagamento das taxas anuais de ocupação at é ao máximo de 12 prestações mensais, sucessivas, e de igual
montante.
b} O montante das 11 prestações diferidas, não sofrerá qualquer agravamento, designadamente por aplicação da
taxa de juro compensatória, e não terão de ser garanti das por meio de caução ou qualquer outro mecanismo
legal.
c) O atraso no pagamento de qualquer das prestações por mais de 30 dias implicará o imediato vencimento de
todas as prestações vincendas e a instrução do competente processo de execução fiscal administrativo, para
cobrança do montante em divida, juros moratórios e custas fiscais.
d) O presente regime especial de liquidação e cobrança de taxas de ocupação prevalece sobre o disposto no
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.
11. Dúvidas e omissões
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
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 respet ivas taxas."

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

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES
(

...)
Artigo 58.0 ·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.0 4 do" REGIME DE INCENTIVOS
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2017" para o concelho de Viana d o Castelo, beneficiarão, até ao final do ano de 2017, do

regime excecional de isenção de taxas e incentivos à localização de novos empreendimentos
turísticos, ou de projetos de requalificação/ampliação de existentes e localização de novas
unidades empresariais/ industriais, ou de projetos d e requalificação/ ampliação de unidades
empresarias/ industriais existentes, previstos nos números 1, alíneas a) e b) e 2, alíneas a), b),
c) d) e e) daquele regime.
2. As estruturas relacionadas com a atividade agropecuária, agroflorestal e de produtos de base

regional que reúnam os pressupostos previstos no n.0 6 e assumam as obrigações previstas
no n. 0 4 do "REGIME DE lNCENTlVOS 2017" para o concelho de Viana do Castelo,
beneficiarão, até ao final do ano de 2017, do regime excecional de isenção d e taxas e
incentivos à localização de novas estruturas relacionadas com a atividade agropecuária,
agroflorestal e de produtos de base regional, ou de projetos de requalificação/ampliação de
estruturas existentes previstos no n .º 6, alíneas a) e b) daquele regime.
3. Até final de 2017, o deferimento dos pedidos d e licenciamento relativos a obras de reabilitação
beneficiam de uma redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da respetiva
liquidação, nos termos estabelecidos no n. 0 7, alínea a) do "REGIME DE INCENTIVOS 2017".
4. A ocupação do domínio público, por motivo de obras em operações urbanísticas de
reabilitação urbana2, beneficia da isenção, a título excecional, de 100% das taxas entre os
períodos: janeiro a jimho e setembro a dezembro de 2017, nos termos instituídos no n.º 7,
alínea b) do "REGIME DE JNCENTIVOS 2017".
5. O deferimento d as 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 tíhtlo excecional e transitório, até final de 2017, nos termos
estabelecidos no n.t' 8 do " REGIME DE INCENTI VOS 2017'.
6. Até final de 2017, os pedidos d e liquidação do valor das taxas em prestações, previsto no art.0
14.º do RMTUE, beneficiam da dispensa de apresentação de caução ou seguro caução nos
termos previstos no n. 0 9, alíneas a) e b) do "REGIME DE INCENTIVOS 2017'.

[Reobililaçâo Urbano]
Entende-se por reobilitoçôo vtbono o processo de transformaçôo do solo urbanizado. compreendendo o execvçõo de obras de
construção. reconstrvçôo. a lteração. ampliação. demolição e conservação de edifícios, tal como definidos no Regime Jvrídico do
Urbonizoçào e do Edlficoçôo, com o objetivo de melhorar os condições de vso. conservando o sev coróc l er fundamental, bem
como o conjunto de operações vrbonísticos e de loteamento e de obras de urbonizoçõo. que visem o recuperação de zonas
históricos e de ó reos criticas de recuperação e reconversão urbonlstico. sendo tal reabiUtoçõo cerlificodo pelo Instituto da Habitação
e da Reabilitação Urbano ou pela cômora m unicipal. consoonle o coso.
1
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Municipal de Viana do Castelo

Até final de 2017, o va lor das taxas de ocupação dos lotes do Parque Empresarial da Praia
Norte, beneficia da possibil idade de liquidação em prestações nos termos determinados no
n.º 10, alíneas a), b), e) e d) do "REGIME DE INCENTIVOS 201 T'.

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

r ----.-....... ----..--..... -..... --.. -... .
V CJ ,//c
"'I _,

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis . .. - - . -
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CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia vinte e um de Julho de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - - - - -

- - - (01) ALARGAMENTO DE UMA OBRA DE ARTE NA RUA DA PAREDINHA NOGUEIRA - DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:-

Pelo

Presidente da Camara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:" PROPOSTA -

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ACÇÃO EM ÁREA

ABRANGIDA PELA RAN E REN - ALARGAMENTO DE UMA OBRA DE ARTE NA RUA DA PAREDINHA EM
NOGUEIRA EM 526 - MEMÓRIA DESCRITIVA EJUSTIFICATIVA -1- Enquadramento da ação face
ao regime jurídico do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo - A parcela de t erreno onde
se pretende efetuar obras de alargamento de uma infraest rutura existente integra o Solo Rural,
categoria Espaços Agrícolas, pelo que o licenciamento da obra nos termos do artigo 34.2 do

EXTRATO PDM

O t erreno onde se pretende executar o alargamento da obra de arte

~

í
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

•E abrangido pela RAN - Decreto-Lei nº 73/2009, pelo que deverá ser consultada a ERRAN - Entidade
Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional.

EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES

~ É abrangido pela REN - Decreto-Lei nº 239/2012, pelo que deverá ser obtida autorização da CCDRComissão de Coordenação da Região Norte. ~ Encontra-se próximo de uma linha de água do Domínio
Público Hídrico - Lei nº 54/2005 e Lei nºSS/2005, pelo que deverá ser consultada a Agência Portuguesa
do Ambiente l.P. 2 - Descrição E justificação do Projeto - Tendo-se verificado a necessidade de
proceder a obras de alargamento de uma infraestrutura existente em Nogueira, na EMS26,
desenvolveu-se um projeto de alargamento com o objetivo de melhorar a circulação viária e dar
também mais segurança aos peões que a atravessam .
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LOCALIZAÇÃO

Atendendo à reduzída dimensão do equipamento não são propostas medidas de minimização das
disfunções ambientais dado considerarmos que, a entrada em f uncionamento desta infraestrutura é
compatível com os objetivos de proteção, segurança, ambiental e de prevenção e consequentemente
da qualidade de vida das populações. A área indispensável para a manobra de viaturas de m anutenção

é de 190m 2 não sendo a mesma impermeabilizada. Os resíduos resultantes da obra serão encaminhados
para operadores licenciados e as terras destinadas a vazadouro permanecem fora da área integrada da

REN e RAN. (a) Luís Nobre.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e

em consequência submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal tendo em
vista o reconhecimento do relevante interesse público na obra em questão, nos termos
e para os efeitos do art. 0 21 do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e os
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - · - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis. - ·; ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L_rQ. (91j

> / "\-
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(DOCUMENTO Nº 29)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

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

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

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

- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia um de setembro de 2016, consta a seguinte deliberação:- - - - - -

- - - (04) OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "LEGALIZAÇÃO DE PISCINA, ANEXOS,
CASA DE HABITAÇÃO (CASEIRO)" - PROC. Nº 165/15 - PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL":- Pelo Presidente da
Camara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

o

requerente através do requerimento n2 6148/15, de 16 de outubro de 2015, solícita o reconhecimento
de inte resse público municipal para a operação urbanística de " legalização de piscina, anexo de apoio
agrícola, casa de habitação (caseiro), anexo de apoio e uma piscina" - Proc. Nº 165/15. A Quinta de S.
Cristóvão está classificada como Monumento de Interesse Público (MIP) através da Portaria n2
406/2013, DR 2!! Serie n2 117, de 2 de junho de 2013. Todas as construções localizadas no conjunto
foram classificadas. O bem classificado e os bens localizados na Zona de Geral de Proteção (ZE P) estão
abrangidos pelas disposições legais em vigor, designadamente, os artigos 322, 342, 362, 372, 432, 452 da
lei 107/2001, de 8 de setembro e o artigo 512 do Decreto-lei 309/2009, de 23 de outubro. O imóvel
datado do séc. XVII, no seu conj unto, integra um núcleo habitacional medieval, de tipologia domus forti,
residência senhorial fortificada de época medieval, amplamente documentada na obra de Mário
Barroca. A casa seiscentista, a capela barroca, os jardins e o sistema hidráulico constituem elementos
de valor patrimon ial, constituindo um exemplo coerente e conservado das quintas agrícolas da ma rgem
sul do Rio lima, na área de Viana do Castelo. l oca liza-se em Vila de Punhe, a cerca de 5 Km da margem
do referido rio. A casa principal encontra-se num dos ext remos da quinta, que por sua vez se situa j unto
de um dos diversos ramos que conduz ao caminho Português de Santiago, chamado estrada real e ao
longo da qual se localizam algumas das quintas de referencia de domínio t erritorial. A casa encima um
pátio de chegada colmatado pelo portal de acesso à quinta onde se encontram as armas da família que
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encontra-se a torre e o corpo que lhe está anexo, desenvolvendo-se para poente, como reminiscência
da t ipologia da casa senhorial do Norte de Portugal de origem medieval e de caracter defensivo, ligada

à administração do território atribuída a uma nobreza real. Do conjunto principal com confrontação
diretamente para a Rua da Portela, localiza-se o edificado de turismo - Casa de Campo - Casa de St.
Margarida da Portela, cuja licença de utilização - alvará nº 89 - foi emitido em 2002 pelo Turismo no
Espaço Rural. Em 2005 a referida licença foi objeto de revogação e emissão de novo titulo pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo nos termos do atual quadro legal. Como equipamento de apoio ao
turismo e casa principal, foi construída uma piscina localizada a poente do edifício principal e respetivo
anexo de apoio, para os quais se pretende a respetiva legalização. Trata-se de uma piscina com 89,90m 2
e seu Anexo de apoio com 45 m 2, construção de 1989, para apoio com os equipamentos necessários ao
funcionamento e manutenção, bem como apoio decorrente da sua utilização nomeadamente uma
pequena instalação sanitária e ainda espaço para guardar mobiliário de apoio. Pretende-se, ainda, a
legalização de um apoio agrícola, com a área de construção de 156,95 m 2, constituído por abrigo para
alfaias e máquinas de apoio à atividade agrícola, cujo registo matricial comprova existência superior a
77 anos, bem como a Casa de Habitação - Casa do Sequeiro, com uma casa de habitação e espigueiro,
com área de 230,00 m 2 e um anexo de 145,00 m 2 (alpendre de entrada), com registo matricial superior
a 100 anos. No Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor para o local - Plano Diretor Municipal
(PDM) - o mesmo classifica o espaço como "Solo Rural- Espaços Agrícolas", na Planta de Ordenamento,
e "Áreas de Reserva/Reserva Agrícola Nacional - RAN", na Planta de Condicionantes. Na disposição
regulamentar do PDM, nomeadamente no seu art2 152, as intervenções ficam pendentes da declaração
de reconhecimento de interesse público municipal, bem como dos pareceres vinculativos das entidades
em razão da matéria: 1. Nos Espaços Agrícolas (RAN), da observação do Regime Geral - competência da
emissão de parecer vinculativo, é da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte - DRAP Norte.
Assim proponho à Câma ra Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à
Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o Reconhecimento de Interesse Publico
Municipal requerido.
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em consequência
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal tendo em vista o
reconhecimento do relevante interesse público na obra em questão, nos termos e para
os efeitos do art.0 21 do Decreto-Lei n.0 166/2008, de 22 de Agosto. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores
Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco,
Helena Marques e Cláudia Marinho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, nove de setembro do ano
dois mil e dezasseis. - -
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