Assembleia Municipal de 30 de Novembro de 2018.
Informação do Presidente
CÂMARA MUNICIPAL
VlANA DO CASTELO

Gabinete do Presidente

No dia 21 de Setembro, foi inaugurado o Espaço Empresa para Atendimento único às
empresas, iniciativa do IAPMEI, em parceria com a AMA e a AICEP, sito na Câmara Municipal,
com a presença da Secretária de Estado da Indústria. Neste dia, o Presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo e da Comunidade Intermunicipal (CIM) Alto Minho, participou no
Fórum Nacional de Investimentos - Portugal 2030, na Fundação Cupertino de Miranda onde
defendeu uma participação mais ativa da Região Norte na estruturação do Portugal 2030, com
uma estratégia integrada de desenvolvimento da Região e com uma atitude proactiva na
construção deste documento.
No dia 25 de setembro, o ministro da Educação presidiu à cerimónia de inauguração do
pavilhão Atlântico, o quinto situado na zona urbana de Viana do Castelo.
No dia 26 de setembro, o Presidente da Câmara esteve em Bruxelas na sessão do
Lançamento Oficial do" NATURE & SPORTS EURO'MEET' 19, nas instalações da REPER, evento
que decorrerá em Viana do Castelo em Setembro de 2019.
De 26 a 30 de Setembro, decorreu o Viana World Bodyboard Championship na Praia da
Arda organizado pelo Surf Clube de Viana e Association of Professional Bodyboarders {APB
World Tour) com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, com a participação de 84
atletas de 20 nacionalidades.
No dia 28 de setembro, organizado pela DGMARE - Direção Geral dos Assuntos
Marítimos e Pescas da Comissão Europeia e pela DGPM - Direcção Geral de Politicas marítimas,
decorreu no Hotel Flor de Sal um workshop sobre Economia Azul em Portugal.
No dia 29 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal recebeu no Salão Nobre o
grupo de cerca de 90 neurologistas de vários países, que participou na Biennal Meeting of the
World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia & Cognitive Disorders,
seminário internacional que decorreu no IPVC de 28 de setembro até 2 de outubro.
O município de Viana do Castelo foi selecionado pela FCiências.ID - Associação para a
Investigação e Desenvolvimento de Ciências para integrar o projeto europeu Bridging European
and Local Climate Action (BEACON), juntamente com 33 municípios da Bulgária, República
Checa, Alemanha, Grécia, Polónia, Portugal e Roménia. O projeto BEACON vai proporcionar a
partilha de experiências e recolha de ensinamentos e boas práticas dos países envolvidos para
planear e implementar uma estratégia e/ou medidas de mitigação às alterações climáticas no
território de cada município.
O município de Viana do Castelo participou de 1 a 4 de Outubro na World Health
Organization (WHO) lnternational Healthy Cities 2018, em Belfast, na Irlanda do Norte onde
apresentou o projeto "Náutica nas Escolas", como exemplo de boas práticas.
No dia 6 de outubro, com a presença do Ministro da Educação da Juventude e do
Desporto e do Presidente da Câmara Municipa 1, realizou-se a sessão de apresentação do - livro
"Rui Sousa - O Sonho e o Princípio da Conquista" de Fernando Lebre e Paulo Rocha, na Quinta
de S. Sebastião, em Barroselas.
De 8 a 11 de outubro, o Presidente da Câmara esteve presente na EURegionsWeekSemana Europeia das Regiões e das Cidades, em Bruxelas, encontro que constitui uma
plataforma de comunicação política sobre a política de coesão da União Europeia, sensibilizando
os responsáveis políticos para a importância das regiões e dos municípios na elaboração das
políticas da União Europeia, participando, também, na 131!! Reunião Plenária do Comité das
Regiões como orador, nas sessões 8th EGTC Platform Meeting, no Comité das Regiões, no IUC -
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LAC - Europe City and Regions Pairing Results- apresentação do pairing Viana do Castelo -s.
Leopoldo e no WorKshop Strategy of Retention and Attraction of people to the Region.
No 12 de Outubro, o Presidente da Câmara esteve presente no navio Gil Eannes na
abertura da exposição «0 Porto de Viana nos séculos XIX e XX: Um percurso histórico através da
cartografia hidrográfica», integrada no Dia do Porto, assinalado pelo Porto de Mar de Viana do
Castelo .
No dia 13 de outubro, o Presidente da Câmara assinou um protocolo de colaboração
com a Agência Portuguesa do Ambiente, para a monitorização do lixo marinho no Cabedelo,
projecto lançado em 2013 pela APA. A Praia do Cabedelo é monitorizada desde 2002, integrando
o grupo de praias que participou no projeto-piloto sobre Lixo Marinho organizado pela
Convenção OSPAR .
No dia 15 de outubro, o Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Comunidade
Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, participou no seminário "Alto Minho 2030: Balanço 20142020 & Novos Desafios", que assinalou os 10 anos de existência da Comunidade Intermunicipal
do Alto Minho, debatendo a estratégia que os municípios do Alto Minho pretendem
implementar até 2030.
O município de Viana do Castelo recebeu o galardão "O Melhor Município para Viver",
na categoria Economia, com o projeto Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação
Científica, atribuído pelo Instituto de Tecnologia Comportamental.
No dia 16 de outubro realizou-se a Cerimónia de Acolhimento da Cidade aos Novos
Estudantes do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), evento promovido no Centro
Cultural pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, em colaboração com o IPVC e a Federação
Académica.
No dia 17 de outubro, a Câmara Municipal de Viana do Castelo assinou o protocolo para
desenvolvimento do projeto "Juntos" com a Associação Salvador e a APCVC - Associação de
Paralisia Cerebral de Viana do Castelo, associações promotoras do projeto, para a sensibilização
da comunidade para o respeito e inclusão das pessoas com deficiência.
No 18 de outubro, o Presidente da Câmara Municipal participou no Conselho Geral do
IPVC e no Fórum Económico Municipal que decorreu na Casa das Artes - Centro Cultural de
Amarante promovido pela Câmara Municipal inserido no " Ciclo da Economia".
No dia 19 de outubro, o Presidente da Câmara esteve presente na cerimónia de
assinatura do acordo de financiamento entre a EDP e o Banco Europeu de Investimento para a
construção do projeto Windfloat Atlantic, que será o primeiro parque eólico offshore em
Portugal a instalar ao largo de Viana do Castelo.
De 20 e 21 de outubro, decorreu o Encontro de Cantadores ao Desafio e Repentistas
portugueses, no Teatro Municipal Sá de Miranda, com a presença cerca de uma centena de
cantadores e músicos.
De 21 a 23 de outubro, na sua qualidade de membro do Champions Mayors lniciative,
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o Presidente da
Câmara Municipal participou no Global Parliament of Mayors Summit em Bristol, no qual a OCDE
escolheu para debate a questão das migrações, da segurança urbana e da saúde pública
De 26 a 28 de Outubro, decorreu o V Troféu Cidade de Viana do Castelo - Meeting
Internacional de Optimist com cerca de 250 atletas de 7 países e 41 clubes. Organizado pelo
Clube de Vela de Viana do Castelo, com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, este
evento reuniu o maior número de velejadores da Classe Optimist em território nacional.
No dia 26 de Outubro, o Presidente da Câmara Municipal, presidiu à Assembleia Geral
da Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis, acompanhado da Vereadora Carlota Borges, na
cidade de Lagoa, nos Açores, na qual foi aprovada a adesão de 5 novos municípios, Porto,
Coimbra, Santo Tirso, Cuba e Avis, bem como o plano de atividades e orçamento.
O documentário "Herança", de Flávio Cruz, que retrata as festas e romarias do concelho
de Viana do Castelo, foi premiado no ART&TUR - lnternational Tourism Film Festival como
melhor documentário internacional na categoria "Etnografia e Sociedade".

No dia 31 de outubro, o Presidente da Câmara participou na apresentação do projeto
"Escola da Natureza", que é promovido desde 2011 pelo Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental (CMIA) vencedor do prémio Natura 2000, sessão com a presença do
Diretor para o Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia, Humberto
Delgado Rosa.
No dia 3 de Novembro inaugurou-se o Centro Interpretativo do Caminho Português da
Costa, instalado no Hospital Velho, onde o visitante pode encontrar, para além de um conjunto
de elementos enquadrantes e interpretativos do Caminho, um conjunto de informações
relevantes para a conclusão da peregrinação.
No dia 6 de novembro, O Presidente da Câmara participou na Assembleia Geral da RIET
no Fundão, na qual se propôs atualização da Convenção de Valência e o reforço das políticas
públicas das zonas de fronteira, bem como as diversas propostas para próxima Cimeira Ibérica,
que decorre no dia 21 de Novembro, em Valladolid (Espanha).
No dia 7 de novembro, O Presidente da Câmara Municipal esteve presente na sessão de
abertura do 142 Congresso da Química dos Alimentos, na Escola Superior de Tecnologia e que
decorreu até dia 8 de Novembro, com mais de 100 participantes.
No dia 8 de Novembro, o Presidente da Câmara participou na reunião do Conselho Geral
do IPVC e recebeu os participantes no workshop internacional sobre "O papel do Oficial de
Ligação
em
operações
de
extinção
de
incêndios
florestais
em
regiões
transfronteiriças(Portugal/Espanha) ".
No dia 9 de Novembro, com a presença do Ministro da Educação e do Presidente da
Câmara, e no âmbito das comemorações do 382 aniversário da ESE, foi assinado o protocolo
entre os sete agrupamentos do concelho de Viana do Castelo, a ESE-IPVC e a Câmara Municipal
para capacitação e formação de professores no âmbito da investigação e da ciência para
potenciar a rede escolar de ciência e apoio à investigação científica e apresentada a PósGraduação em Educação, Ciência e Património Local.
Nos dias 10 e 11 de novembro, a Câmara Municipal assinalou com o Núcleo de Viana do
Castelo da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, o 1002 aniversário do Armistício, com um
programa comemorativo que incluiu a abertura da exposição "Entre Linhas Cruzadas - Formas
de Expressão", no Museu do Traje, o descerramento da Placa Evocativa da 1ª Guerra Mundial,
na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, junto à estação de comboios e com a deposição
de coroas de flores no Largo 9 de abril, em Homenagem aos Mortos.
No dia 12 de Novembro, com a Presença do Presidente da Câmara Municipal, decorreu
no Navio Museu Gil Eannes a cerimónia de instalação do Conselho Municipal da Juventude.
No dia 13 de novembro, realizou-se a apresentação do Outdoor Sports Euro' Meet 2019,
no Museu Nacional do Desporto, em Lisboa, com a presença do Secretário de Estado do
Desporto e Juventude e do Presidente da Câmara Municipal. Neste dia, a Câmara Municipal
assinou 66 protocolos de cooperação com 43 empresas do concelho para o projeto de
Voluntariado Empresarial na edição 2018/2019, que vão apoiar 8 instituições de crianças e
jovens em risco e de apoio a pessoas com deficiência.
De 14 a 16 de novembro, realizou-se no Centro de Congressos da Alfândega do Porto o
" Business2sea" organizado pelo Fórum Oceano com a colaboração da Fundação CETMAR,
Centro Tecnológico do Mar, subordinado ao tema "Desafios do Mar 2030", tendo o presidente
participado como orador, no painel dedicado às Cidades Portuárias e Desenvolvimento
Inteligente. No dia 16, na qualidade de Presidente da CIM alto Minho esteve presente cerimónia
pública de entrega do certificado de Estação Náutica atribuído à região do Alto Minho, o qual
vem reforçar a aposta que tem vindo a ser feita pelos municípios do Alto Minho no sector da
náutica e a capacidade de atração do território no âmbito das atividades turísticas náuticas.
De 16 a 23 de Novembro decorreu a V Semana do Mar organizada pelo Município de
Viana do Castelo, com um programa de ações de sensibilização e ateliers direcionados ao público
em geral e à com unidade escolar, tendo sido assinalado o 42 aniversário do Centro de Mar no
dia 16.

No dia 19 de novembro, o Presidente da Câmara Municipal recebeu a Direção Regiona l
de Educação da Madeira que veio conhecer o projeto educativo " Náutica nas Escolas",
promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo cuja adesão é cada vez maior contando
- se neste ano letivo a participação de 1600 alunos de todos os agrupamentos e visitar o Centro
Náutico de Vela, Centro de Alto Rendimento {CAR) de Surf, Centro Náutico de Canoagem e ainda
o Centro Náutico de Remo, os quatro equipamentos desportivos envolvidos no projeto escolar
que promove a náutica.
O Presidente da Câmara esteve presente no XXI Encontro " Fora da Caixa " promovido
pela Caixa Geral de Depósitos {CGD) dedicado à Competitividade e Estratégia de Crescimento
Sustentável para o Noroeste Peninsular, que decorreu no Forte de Santiago da Barra, no dia 19
de Novembro.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo entregou um cheque de 28.905 euros à
Associação dos Amigos da Maternidade e da Mulher do Hospital de Viana do Castelo, para apoiar
a maternidade do Hospital de Santa Luzia a adquirir uma Central de Cardiotocografia, valor da
bilheteira do concerto de pedro Abrunhosa que a autarquia reverteu a favor da maternidade .
No dia 22 de Novembro, o Presidente da Câmara e Presidente da CIM do Alto Minho
participou na reunião dos " Assises citoyennes de la mer et du littoral" organizado pelo Réseau
des Conseils de Developpement Breton, que decorreu em Brest e onde apresentou a estratégia
de Viana do Castelo como cidade náutica do atlântico e o projeto náutica nas escolas.
Foram apresentadas aos vianenses as cinco novas viaturas elétricas que vieram integrar
a frota automóvel municipal, sendo intenção do executivo proceder à renovação de toda a frota
automóvel municipal até final do mandato .
No dia 29 de Novembro, o Presidente da Câmara participou na abertura na sala Couto
Viana da Biblioteca de Viana do Castelo, da Sessão de Divulgação dos Instrumentos Financeiros
Públicos, organizada pelo IFD, Instituição Financeira para o Desenvolvimento.

Viana do Castelo, 30 de Novembro de 2018

O Presidente da C
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ara Municipal

~

.---

.

.

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Execução Orçamental Ano 2018
Período - 2018 / 01 I 02 a 2018 / 11 / 29
Unidade: €uro

Execução
Receita

Despesa

Taxa

57.437.822,77 €

56.106.944,02 €

71,49%

Dívida a
Fornecedores

5.081.964,88 €

O Chefe de Divisão Financeira

António Alberto Moreira do Rego
29-11-2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM
26.11.2018 E ESTADO ACTUALIZADO DOS MESMOS
1
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 f 149.500,00,
acrescida de juros legais.
VALOR DA ACÇÃO - € 149.500,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

2
PROCESSO- nº. 1.447/08.0BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Richard David Buckley e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 5.6.2008, que indeferiu o
pedido de licenciamento de uma moradia no lugar de Ferreiros, Afife ou, em
alternativa, condenação no pagamento de indemnização pela perda de valor do seu
terreno.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Os AA. interpuseram recurso da sentença que julgou a acção
improcedente. Aguarda a decisão do recurso.

3
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.

4
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 - f 3.750,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferido acórdão pelo TCAN, o qual negou provimento
ao recurso e como tal, manteve a sentença do TAF de Braga, a qual julgou a acção
totalmente improcedente. Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.

5
PROCESSO- nº. 800/10.3BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
2

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 ACCÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

6
PROCESSO- nº. 2012/10.7 BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Alcídio Afonso da Rocha Lima
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho do
Sr. Vereador do Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal proferido
no processo de obras n.º DJ/SPO n.º 468/85, que ordenou a demolição voluntária de
obras sitas na Rua das Breias, freguesia de Vila Fria, deste concelho, e que 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 ACCÃO - € 30.000,10
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual nos foi favorável, porquanto
absolveu o Município de todos os pedidos formulados na acção. O A. interpôs
recurso da sentença, aguardando-se a decisão do TCA Norte.

7
PROCESSO- nº. 1343/05.2 BEBRG -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES-Alcino Ferreira de Lemos e Outros
3

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.º 133 do Edifício Jardim e do
despacho que declarou a utilidade pública da expropriação, declaração de ilegalidade
do Regulamento do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Viana do Castelo,
pedido de indemnização decorrente de responsabilidade civil extra-contratual e pedidos
conexos com os mesmos.
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, tendo sido negado provimento ao mesmo. Aguarda o decurso
do prazo de trânsito em julgado.

8
PROCESSO - nº. 1485/08.2 BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
IMPUGNANTE-Adérito Jorge de Abreu Cardoso
IMPUGNADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de Anulação da liquidação da taxa de ocupação do
domínio público pela utilização de rampa de acesso ao prédio do Impugnante, sito na
Rua Carolino Ramos, Lote 1 e 2, Lugar de Lamoso de Cima, freguesia de Monserrate,
deste concelho, no montante de f 2675,62.
VALOR DA ACÇÃO - f 2.678, 62
ESTADO ACTUAL - Em recurso no TCA Norte.

9
PROCESSO - nºs. 863/08.lBEBRG e 698/09.4BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
4

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-Aguarda a remarcação da audiência final.

10
PROCESSO- nº. 411/11.6BEBRG-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 ACCÃO - € 100.000,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência final.

* * *
11
5

PROCESSO- nº. 23/2000-4ºJuizo Cível -TJVC
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 ACCÃO - 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 l.ª 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
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, procedimento que está a decorrer.

12
PROCESSO- nº. 823/01-4ºJuiz-TAC do Porto
ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA - ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, SA
RÉU - Município de Viana do Castelo, vários autarcas do executivo dos últimos
mandatos e variadíssimos funcionários da Câmara Municipal (ao todo, 36 Réus)
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de indemnização de 107.600.000$00, acrescida de
juros de mora.
VALOR DA ACÇÃO - 107.600.000$00

6

ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa até à decisão final do processo
referido no número anterior.

13
PROCESSO- nº. 417/07.0BEBRG- 2ª UNIDADE ORG. -TAF DE BRAGA
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- José Henrique Guimarães Salgado Zenha
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, tendo a sentença sido reformada quanto a custas. Aguarda a fase de
elaboração da conta do processo.

14
PROCESSO- nº. 510/07.9BEBRG - l3 UNIDADE ORG. -TAF DE BRAGA
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Manuel Alves Rodrigues e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 27.12.2006, que deferiu
um pedido de alteração de licença a Olívia de Sousa Viana Manso, em Mazarefes.
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 decisão do TCAN.
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PROCESSO - nº. 1578/08.6BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES -José Carlos Santos Loureiro e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - 1. Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
da Portaria nº. 390/90, de 23.05, do PDM de Viana do Castelo e do PU da Cidade de
Viana do Castelo no que respeita à classificação do prédio dos AA. como
pertencendo à RAN e área de elevado valor paisagístico; 2. Pedido de declaração de
que o prédio dos 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 f
375.000,00.
VALOR DA ACÇÃO - f 30.000,01
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.
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PROCESSO- nº. 648/11.8 BEBRG - U.0.1 -TAF 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 - f 30.001,00
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência final.
8

17
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.
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.

18
PROCESSO- nº.1338/11.7 BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção administrativa especial
AUTORA - Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de norma do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a declarar a extinção da instância por
inutilidade superveniente da lide. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em
julgado.

19
PROCESSO - nº. 1023/11.0BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção administrativa especial
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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 ACCÃO-f 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.
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PROCESSO- nº. l.558/ll.4BEBRG - U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - Pedro Henrique da Silva Novo
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de f 10.727,63, acrescida de juros de mora vincendos sobre a quantia de f
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 ACCÃO - f 10.727,63
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

21
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
10

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 - Foi proferida sentença, a qual foi parcialmente procedente e,
em consequência, condenou o Município no pagamento da quantia de€ 17.500,00. O
A. interpôs recurso da sentença, aguardando-se a decisão do recurso.

22
PROCESSO- nº.1159/12.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - STAL, em representação de vários bombeiros municipais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento ao direito de os
representados do Autor dependerem directamente, em termos funcionais,
administrativos, hierárquicos e disciplinares do Comandante do Corpo de
Bombeiros do Município, pedido de declaração de nulidade do acto de nomeação do
Chefe de Divisão de Segurança e Protecção Civil, pedido de condenação do
Município a negociar com os representados do Autor os objectivos e 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 45º/1 e 2 e 46º da Lei 66B/2007 e ais. c), d) e i) do art. 87º e art. 90°, ambos do RCTFP, com a condenação do
Município a abster-se de praticar os testes físicos aí discriminados e de fixar tais
testes como objectivo individual de avaliação do desempenho dos associados do
Autor.
VALOR DA ACÇÃO-€ 30.001,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.
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PROCESSO- nº. 1.676/12.lBEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR-António Ferreira de Miranda e mulher
11

RÉU - Município de Viana do Castelo e ARH Norte, I.P.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento de que não existe
linha de água ou curso de água sobre o prédio dos mesmos e que vem representada
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 ACCÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

24
PROCESSO-nº.1992/12.2BEBRG- 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 - Tem audiência final agendada para o dia 20 de Novembro de
2018.

25
PROCESSO- nº. 2107/12.2BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - José Abreu Novo
RÉUS - Município de Viana do Castelo e EP - Estradas de Portugal

12

OBJECTO/PEDIDO - 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 - As partes chegaram a acordo, tendo sido elaborada a
competente transacção e homologada por sentença. Aguarda a fase de elaboração da
conta do processo.

26
PROCESSO - nº. 13/13.2BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR-Domingos da Silva Teixeira, S. A.
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.

27
PROCESSO- nº. 57/13.4BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Tiago Fernandes Oliveira
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho da Exmª. Srª. Vereadora da
Área de Recursos Humanos de 12.12.2011, com efeitos reportados a 11.01.2012, que
pôs termo ao contrato de trabalho que o ligava ao Município.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
13

ESTADO ACTUAL - Foi proferido despacho saneador. Aguarda a marcação de
audiência final.

28
PROCESSO - nº. 170/13.8BEBRG - 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 Exm". 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 ACCÃO - € 5.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual julgou extinta a instância por
inutilidade superveniente da lide. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em
julgado da sentença.

29
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
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a absolver o Município dos pedidos, a
qual transitou já em julgado. Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.
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30
PROCESSO- nº. 498/13.7BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA- Maria Antónia Soares de Almeida
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade dos despachos do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 26.07.2011ede19.07.2012, o primeiro que
deferiu a emissão do alvará de licença de construção 241111, a Maria Isabel
Coutinho Araújo e o 2° que deferiu a emissão do alvará de licenciamento de obras
nº. 420/10 a António Costa Silva, e vários pedidos com ele conexionados.
VALOR DA ACÇÃO-€ 30.000,01
ESTADO ACTUAL - A acção foi julgada totalmente improcedente, tendo o
Município sido absolvido do pedido. Aguarda a fase de elaboração da conta do
processo.

31
PROCESSO- nº. 970/13.9BEBRG - U.0.1-TAF 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 Área 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 - t: 8.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual julgou a acção procedente. O
Município interpôs recurso da decisão, aguardando-se o acórdão do TCAN.

32
PROCESSO- nº. 1219/10.1 BEBRG -TAF de Braga -2ª U.O.
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES -Maria de Fátima Fiúza Domingues Fernandes e marido.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Réu no reconhecimento de que os
Autores são beneficiários do pagamento de uma taxa de IVA reduzida (5%)
relativamente às obras de recuperação do prédio urbano sito na Rua Grande,
concelho de Viana do Castelo pertença dos mesmos e pedido conexo com o mesmo.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

33
PROCESSO- nº. 1395/13.1 BEBRG -TAF de Braga -13 U.O.
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Chefe de Divisão de
Licenciamento de Obras de 23.05.2013, que indeferiu o pedido de vistoria final para
a instalação de 2 reservatórios de GPL (classe Al) e pedido de condenação à
realização da vistoria e à consequente emissão de licença de exploração.
VALOR DA ACÇÃO - € 8.342,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda marcação de audiência prévia.

34
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
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OB.JECTO/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
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

35
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.

36
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.
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37
PROCESSO- nº. 1931/13.3BEBRG - 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
conveniência de serviço, na função de chefe de secção, das candidatas graduadas nos
1º a 4° lugares daquela lista, bem como pedido de condenação à abertura de
procedimento 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 ACCÃO - € 30.001,00
ESTADO ACTUAL-Aguarda decisão.

38
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 n".
25/13, bem como pedido de pagamento de indemnização de f 19.000,00 a título de
danos patrimoniais e de f 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
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ESTADO ACTUAL -Tem tentativa de conciliação agendada para o dia 21 de Junho
de 2018.

39
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 - Foi proferida sentença a julgar improcedente a acção e a
absolver o Município do pedido. O A. interpôs recurso da sentença, aguardando-se a
decisão do TCA Norte.

40
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 - A audiência final iniciou-se no dia 29.05.2018, encontrando-se
agendada a continuação da mesma para os dias 20 de Novembro e 4 de Dezembro de
2018.

41
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PROCESSO- nº. 2227/14.9BEBRG- U.0 .1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de anulação do acto de indeferimento
de autorização municipal de instalação de estação de telecomunicações na Rua das
Dálias, freguesia de Darque, deste concelho e, subsidiariamente, condenação no
reconhecimento do deferimento tácito de tal autorização; ainda subsidiariamente,
condenação do Município à emissão do acto de autorização referido.
VALOR DA ACÇÃO - € 8.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual julgou a acção procedente e,
consequentemente, condenou o Município nos pedidos, tendo o Município recorrido
da mesma. Aguarda a decisão do TCAN.

42
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/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de f 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 - f 38.099,27
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual julgou a acção totalmente
improcedente e, consequentemente, absolveu o Município dos pedidos. Aguarda a
fase de elaboração da conta do processo.

43
PROCESSO- nº. 2691/14.6BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Victor Manuel Ribeiro da Silva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 1.798,18 a título de subsídio
de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entretanto lhe forem retidas.
VALOR DA ACÇÃO - € 1.798,18
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

44
PROCESSO - nº. 2692/14.4BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Luís Filipe Rodrigues Lima Carvalho
RÉU - 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.

45
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
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 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 - Foi proferida sentença, a qual julgou a acção totalmente
improcedente, absolvendo o Município do pedido, a qual transitou já em julgado.
Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.

46
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 - 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€ 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 - Foi proferida sentença, a qual julgou a acção parcialmente
procedente e, consequentemente, anulou o acto administrativo pelo qual foi
ordenado à representada do A. a reposição da quantia de f 44,60 relativa ao mês de
Junho de 2009, absolvendo o Município do restante pedido. Aguarda a fase de
elaboração da conta do processo.

47
PROCESSO- nº. 2697/14.5BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Dr. Luís Filipe Neiva Marques.
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de € 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.

48
PROCESSO - nº. 618/15.7BEBRG - U.0.1- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Isaías Gonçalves Esteves
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 17.11.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito na Serra de Arga, Montaria, deste concelho.
VALOR DA ACCÃO - € 7.000,00
ESTADO ACTUAL - Foi feita transacção no processo, aguardando-se a prolação de
sentença homologatória.

49
PROCESSO- nº. 679/15.9BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Queirimóveis - Imobiliária, Ldª.
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 22.10.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito em Baganheiras, Afife, deste concelho.
VALOR DA ACÇÃO - € 2.000,00
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ESTADO ACTUAL-Aguarda despacho saneador.

50
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 € 3.115,41,
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-€ 3.115,41.
ESTADO ACTUAL- Foi feita transacção no processo. Aguarda o decurso do prazo
de trânsito em julgado da respectiva sentença homologatória, e bem assim, a fase de
elaboração da conta do processo.

51
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 - Aguarda sentença.
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52
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 DA ACÇÃO-€ 54.117,22.
ESTADO ACTUAL - Aguarda a marcação de audiência final.

53
PROCESSO- nº. 2950/15.0BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTORA - Maria do Rosário Queirós Rodrigues
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - 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-Aguarda a marcação de audiência final.

54
PROCESSO - nº. 3103.15.3BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- Dr. Agostinho Correia de Sousa
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 16.07.2015, que
determinou a imposição de obras aos Autores.
VALOR DA ACÇÃO - f 5.000,01.
ESTADO ACTUAL-Aguarda remarcação da audiência final.

55
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
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-Aguarda sentença.

56
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
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título de emolumentos e participação em custas de execuções fiscais, pedido de
condenação de restituição dos montantes retidos aos mesmos a esse título desde Fev.
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 - Aguarda sentença.

57
PROCESSO - nº. 3233/15.lBEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-SAM-Sociedade Agrícola do Minho, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/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.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Fase de peritagem.

58
PROCESSO-oº. 3202/15.lBEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-STAL, em representação de Augusto Dias Novo e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
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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 - f 30.001,00.
ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença.

59
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/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 - f 30.001,00.
ESTADO ACTUAL- Aguarda despacho saneador.

60
PROCESSO- nº. 3280/15.3BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - 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
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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 - Foi proferida sentença a absolver o Município da instância
pelo facto de o A. não ter providenciado pelo suprimento e pela correcção das
irregularidades do seu articulado, dentro do prazo. O A. interpôs recurso da
sentença. Aguarda a decisão do recurso.

61
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 - Aguarda despacho saneador.

62
PROCESSO- nº. 91/16.2 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
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.
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ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.

63
PROCESSO- nº. 231/16.1 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. 0 /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 decisão pelo Tribunal de Conflitos no sentido de
julgar os Tribunais da jurisdição comum os materialmente competentes para
apreciar e decidir a questão em causa nos autos. O processo vai ser agora remetido
ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, onde prosseguirá os seus termos normais.

64
PROCESSO- nº. 276/16.1 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.º
3, em Viana do Castelo, e bem assim, o acto que ordena a demolição.
VALOR DA ACÇÃO - €30.000,01.
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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65
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
mesmo vereador de 05.06.2014, ao qual não foi dado integral cumprimento pela
Administração do Condomínio do prédio sito na Rua Abel Viana, n.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. Desta decisão
de não admissão foi interposto recurso pelo A. para o Tribunal Constitucional, o
qual manteve a decisão de não admissão do recurso. Aguarda o decurso do prazo de
trânsito em julgado.

66
PROCESSO - nº. 1334/16.8 T8VCT - Instância Central de Viana do Castelo Secção Cível - J2
ESPÉCIE - Acção de Processo Comum
AUTOR- Rui Lima Martins-Arquitectura e Urbanismo, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da
quantia de f 82.394,39 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 - O Tribunal julgou-se materialmente incompetente para
conhecer o processo, tendo ordenado a remessa do mesmo ao T AF de Braga, onde
corre agora os seus termos normais, tendo-lhe, entretanto, sido atribuído o n.º
2386/16.6 BEBRG, encontrando-se o processo a aguardar a marcação de audiência
prévia ou a prolação de despacho saneador.

67
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 IST, FEUP, FCTUC e UM, o direito a
elaborarem, subscreverem e apresentarem projectos de arquitectura.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

68
PROCESSO- nº. 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
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OBJECTO/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
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-Tem a instância suspensa.

69
PROCESSO-oº. 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.

70
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
33

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.º
275/07-0NERED-N.
VALOR DA ACCÃO - f 12.967,49
ESTADO ACTUAL - Aguarda a marcação de audiência prévia ou a prolação de
despacho saneador.

71
PROCESSO- nº. 1578/16.2 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA - Maria Cândida Martins Dias
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no pagamento de indemnização no
valor de fl 1.830,00, e bem assim, de indemnização a liquidar em sede de execução de
sentença.
O Município requereu a intervenção acessória provocada da Lusitânia Companhia
de Seguros, S.A, para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no
ano de 2013.
VALOR DA ACCÃO-f 11.830,00
ESTADO ACTUAL - Aguarda a marcação de audiência prévia ou a prolação de
despacho saneador.

72
PROCESSO - nº. 4339/15.2 T8VCT- Instância Local - Secção Cível - J3 - Comarca
de Viana do Castelo
ESPÉCIE- Expropriação - Procedimento Art. 42.º/3
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REQUERENTE- Urbanizações e Construções Jacques, Lda.
REQUERIDO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de avocação de processo de expropriação da parcela
29, correspondente ao prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de
Monserrate sob o artigo 31 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº
663, com área de 2. 452 m2, propriedade da requerente, necessária à realização da
obra de intervenção de defesa costeira na Praia Norte, em Viana do Castelo.
VALOR DA ACÇÃO - t: 126.596,76€
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a fixar a indemnização devida à
requerente/expropriada em 283.395,31, a actualizar, a final. Aguarda o decurso do
prazo de trânsito em julgado da decisão.

73
PROCESSO-oº. 2767/15.2 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Azul Disponível, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do acto de adjudicação do direito de
superfície de terreno do domínio privado municipal para a edificação e exploração
de um empreendimento turístico em Darque/Cabedelo/Viana do Castelo à contrainteressada Feelviana, Lda, e bem assim, do contrato de concessão do referido
direito à mesma, na sequência do acto de adjudicação.

VALOR DA ACCÃO-t: 30.0001,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferido despacho a absolver o Município da instância
quanto ao pedido de anulação do contrato de concessão por ter sido julgada
procedente a excepção de caducidade do direito de acção, prosseguindo agora os
autos para apreciação do pedido de anulação do acto de adjudicação, aguardando-se
a prolação de sentença quanto a este.

74
35

PROCESSO- nº. 2043/16.3 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES - Luís Miguel Carvalhido Gonçalves e Outra.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 02.09.2016 do Sr.
Vereador do Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC, o qual ordenou a
demolição do módulo de jardim que os AA. levaram a cabo no seu prédio, sito na
Estrada da Abelheira, n.º 1674, da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa
Maria Maior e Monserrate) e Meadela, e pedido de declaração de desnecessidade de
qualquer licenciamento, autorização ou procedimento de controlo prévio da CMVC
quanto à implantação do módulo jardim no logradouro do prédio dos mesmos.
VALOR DA ACÇÃO - € 949,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença, a qual julgou procedente a excepção
de inimpugnabilidade do acto impugnado, absolvendo o Município da instância.
Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.
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PROCESSO- nº. 618/16 - STA
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES - Marta Fernandez Tarrio e Outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo, Vianapolis, S.A, Conselho de Ministros,
Ministérios do Ambiente e Finanças
OB.JECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulabilidade do acto que
declarou a utilidade pública com carácter de urgência da expropriação da fracção
YC, parcela 133, do Edifício Jardim, em Viana do Castelo, propriedade dos Autores
e pedidos com este conexos.
VALOR DA ACÇÃO - f 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 501/17.1 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR-Jaime Costa Gonçalves
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de revogação do despacho de 28.11.2016 proferido
pelo Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística da
CMVC que ordenou a remoção voluntária de uma caixa metálica colocada pelo A.
no rés-do-chão do prédio sito na Rua Monsenhor Daniel Machado, n.º 168/170, da
União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e
Meadela.
VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
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PROCESSO- nº. 526/17.7 BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA - Caixa Leasing e Factoring- Instituição Financeira de Crédito, S.A
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento da
quantia de€ 101.693,32, acrescida de juros de mora no valor de€ 60.972,31 e juros
vincendos até integral e efectivo pagamento decorrente de contrato de factoring
celebrado pela A. com a Granilima - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.
relativo à cessão de créditos que esta detinha sobre o Município pela prestação de
serviços a este.
VALOR DA ACÇÃO - € 161.765,63
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a qual julgou a acção parcialmente
procedente e, consequentemente, condenou o Município no pagamento à A. da
quantia de€ 138.905,41, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo e integral
pagamento. O Município interpôs recurso da sentença para o TCAN, aguardando-se
a decisão do mesmo.
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PROCESSO- nº. 667/17.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR- Renato Miguel Gonçalves Vieira Cunha Pita
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município 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, pedido de indemnização por danos morais no montante de € 5.000,00, e bem
assim, pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 35.500,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar o tribunal incompetente em
razão do território. Após o decurso do prazo de trânsito em julgado da decisão, o
processo correrá os seus termos normais no T AF do Porto.
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PROCESSO- nº. 925/17.4 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR-António Eduardo Gomes Neto
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento ao A. da
quantia de € 2.055,00, a título de indemnização por danos patrimoniais e não
patrimoniais por aquele sofridos na sequência de sinistro ocorrido na Rua Agra da
Várzea, freguesia de Barroselas, concelho de Viana do Castelo, por alegada falta de
sinalização.
O Município requereu a intervenção acessória provocada da Açoreana Seguros, S.A,
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2016.
VALOR DA ACÇÃO - € 2.055,00
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 948/17.3 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
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ESPÉCIE - Providência Cautelar
REQUERENTE- VIANACAIS - Investimentos Imobiliários, Lda.
REQUERIDO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do auto de embargo de obras
datado de 04.05.2017, decorrente da realização pela requerente de obras de
remodelação interior na Unidade "F"do Complexo Turístico da Marina de Recreio
de Viana do Castelo, sem autorização/licença, em cumprimento de despacho do Sr.
Vereador da Gestão Urbanística e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 7.500,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferido acórdão pelo STA a não admitir o recurso de
revista interposto pela requerente, mantendo-se, pois, o acórdão do TCAN, o qual
tinha confirmado a sentença do TAF de Braga, que julgou a providência cautelar
improcedente. Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.
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PROCESSO- nº.1235/17.2 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência Cautelar
REQUERENTE- VIANACAIS - Investimentos Imobiliários, Lda.
REQUERIDO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do auto de embargo de obras
datado de 23.06.2017, decorrente da realização pela requerente de obras de
remodelação interior e estruturais na Unidade "E" do Complexo Turístico da
Marina de Recreio de Viana do Castelo, sem autorização/licença, em cumprimento
de despacho do Sr. Vereador da Gestão Urbanística e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO-€ 7.500,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferido acórdão pelo STA a não admitir o recurso de
revista interposto pela requerente, mantendo-se, pois, o acórdão do TCAN, o qual
tinha confirmado a sentença do TAF de Braga, que julgou a providência cautelar
improcedente. Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.
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PROCESSO-nº. 1486/17.0 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA - VIANACAIS - Investimentos Imobiliários, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OB.JECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos despachos de embargo de obras
proferidos pelo Sr. Vereador da área do Planeamento e da Gestão Urbanística de
04.05.2017 e de 23.06.2017, decorrentes da realização pela A. de obras de
remodelação interior e estruturais nas Unidades "E" e "F" do Complexo Turístico
da Marina de Recreio de Viana do Castelo, sem autorização/licença, bem como dos
actos de execução que se lhe seguiram e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - f 15.000,00
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO-nº. 2056/17.8 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA- Sónia Pereira Alpoim.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação do despacho da
Sra. Vereadora dos Recursos Humanos da CMVC de 30.06.2017, que indeferiu à A.
o pedido de fixação de um horário de trabalho na modalidade de jornada contínua e
pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 607,33
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 2700/17.7 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
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AUTORA - UP VIANA, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 03.11.2017 do Sr.
Vereador da área do Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC que rejeitou
liminarmente o pedido de alteração de utilização de Unidades do edifício do
Complexo Turístico da Marina de Recreio de Viana do Castelo e pedidos conexos;
VALOR DA ACÇÃO - € 15.000,01
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 2670/17.1 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES- Luís Manuel de Lorena da Costa Nogueira e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento dos AA. como únicos e exclusivos
proprietários do prédio urbano constituído por parcela de terreno para construção,
sito no Lugar de Cabedelo, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo,
pedido de condenação do Município a restituir o prédio aos AA., livre de pessoas e
de bens, devolvendo-o no mesmo estado em que se encontrava antes da ocupação,
destruindo assim, as construções nele existentes, pedido de indemnização por
privação do uso no valor de€ 40,500,00, e bem assim, pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 180.000,00
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO-nº. 2783/17.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR-José da Cunha Quintas Neves
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração que as janelas exteriores do edifício sito
na Rua Gago Coutinho, n.º 154, 3.º andar, em Viana do Castelo não se encontram
em desconformidade com a legislação em vigor, e bem assim, a condenação do R. a
abster-se de praticar actos administrativos que pretendam colocar em causa tal
legalidade, nem quaisquer actos de execução material com essa finalidade.
VALOR DA ACÇÃO - € 1.950,00
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção totalmente
improcedente. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado.
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PROCESSO-nº. 307/18.0 BEBRG- U.O 1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência Cautelar
REQUERENTES-Armando da Silva Carvalho e Outros
REQUERIDO -Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia de actos administrativos
praticados pela VianaPolis, S.A, e bem assim, pedido de abstenção desta de iniciar o
desalojamento dos requerentes e de iniciar a demolição do edificio Jardim, em Viana
do Castelo.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a absolver o Município da instância, a
qual transitou já em julgado. Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.
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PROCESSO - nº. 328/18.3 BEBRG - U.O 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES - Armando da Silva Carvalho e Outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outros
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação dos actos
administrativos praticados pela VianaPolis, S.A que determinaram a desocupação e
entrega das fracções autónomas dos AA., e bem assim, a demolição do edificio
Jardim, em Viana do Castelo e pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº. 1038/18.7 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA - STB - Reabilitação do Património Edificado, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento da
quantia de € 2.103,95 referente a juros de mora pelo atraso no pagamento de
facturas relativas a empreitada de obras públicas designada de "Reabilitação da
Ponte do Outeiro" executada pela Autora.
VALOR DA ACÇÃO - € 2.103,95
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar extinta a instância por
inutilidade superveniente da lide atento o pagamento que o R. realizou à A. da
quantia peticionada nos autos. Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.
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PROCESSO-nº.1417/18.0 BEBRG- U.O 1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA - VIANACAIS - Investimentos Imobiliários, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do contrato de concessão
do direito de exploração do edifício do Complexo Turístico da Marina de Recreio de
Viana do Castelo celebrado entre A. e R., dos actos administrativos preparatórios,
do acto administrativo de 07.04.2018 que resolveu o contrato de concessão e ainda
pedido de condenação do R. no pagamento à A. da quantia de € 2.541.085,19 a título
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de danos patrimoniais e morais decorrentes da nulidade do contrato de concessão e
ainda de prejuízos a liquidar em sede de execução de sentença.
VALOR DA ACÇÃO - f 2.541.085,19.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº.1718/18.7 BEBRG- U.O l -TAF de Braga
ESPÉCIE - Processo de contencioso pré-contratual
AUTORA - Ubiwhere, Lda.
RÉU - Município de Viana do Castelo
CONTRA-INTERESSADA-Geosite, Lda.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do acto de adjudicação do R. à contrainteressada da "prestação de serviços para a aquisição de software, hardware e
conteúdos dedicados para o Geoparque Litoral de Viana do Castelo - 1.ª fase" e
pedidos conexos.
VALOR DA ACÇÃO - f 30.000,01
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção procedente, anulando
o acto de adjudicação e condenando o Município a adjudicar o contrato à A. A
contra-interessada interpôs recurso da sentença, não tendo o recurso sido admitido
por ser extemporâneo. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado do
despacho de não admissão de recurso.
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PROCESSO- nº. 1403/18.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR-Artur de Castro Carvalho
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador do
Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC de 04.02.2018 que concedeu ao A. o
prazo de 60 dias úteis para proceder à reposição de terreno sito na Fonte do Clero,
concelho de Viana do Castelo, nas condições em que se encontrava antes da
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realização de trabalhos, sem licença municipal, sob pena de em caso de
incumprimento a CM proceder à sua reposição em sua substituição, cobrando-se das
despesas a que houver lugar.
VALOR DA ACÇÃO-€ 5.000,01.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO- nº.1887/18.6 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR - STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e
Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, em representação de Ana
Maria Carvalho Magalhães
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do processo de avaliação de desempenho
da associada do A. referente ao biénio 2015/2016 desde a fixação dos objectivos, bem
como do despacho que homologou a avaliação de desempenho e do despacho do Sr.
Presidente da CMVC que decidiu a reclamação apresentada pela associada do A. do
despacho de homologação da avaliação de desempenho da mesma;
VALOR DA ACCÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 1970/18.8 BEBRG - U.O 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTOR - STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e
Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, em representação de Miguel
Morais Gramacho da Silva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do R. ao pagamento ao associado do
A. da quantia de€ 95,15 correspondente a cinco dias de férias vencidas a 01.01.2016
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e não gozadas e marcação de cinco dias de férias vencidas nessa data e ainda não
gozadas pelo associado do A., a gozar até 30.04.2019.
VALOR DA ACCÃO - € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a instância extinta por
inutilidade superveniente da lide. Aguarda a fase de elaboração da conta do
processo.
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PROCESSO - nº. 2111/18.7 BEBRG - U.O 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORES- Maria de Lurdes Gonçalves Amorim Costa Carvalho e marido.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da área do
Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC de 20.06.2018 que ordenou a
demolição do muro meeiro executado no prédio sito na Estrada da Igreja, n.º 875,
freguesia de Perre, concelho de Viana do Castelo.
VALOR DA ACÇÃO- € 30.001,00.
ESTADO ACTUAL - Em data anterior à da entrada da acção em juízo o acto
impugnado foi revogado pelo seu autor, facto de que se deu conhecimento ao
Tribunal. Entretanto, foi profe rida sentença a declarar a extinção da instância por
inutilidade da lide. Aguarda a fase de elaboração da conta do processo.
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PROCESSO- nº. 2108/18.7 BEBRG - U.O 1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA- Maria de Fátima Pereira Parente Costa
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da
quantia de € 50.440,00 por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de um
sinistro (queda) sofrido num dos passeios da Avenida dos Combatentes, em Viana do
Castelo, e bem assim, de danos futuros a liquidar em sede de execução de sentença.
VALOR DA ACCÃO-€ 50.440,00
ESTADO ACTUAL- Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 2273/18.3 BEBRG - U.O 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa
AUTORA-AGEAS - Seguros em Portugal, S.A
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da
quantia de € 5.126,23, acrescida de juros de mora vencidos e vincendos, a título de
reembolso de indemnização paga pela A. ao seu segurado por sinistro ocorrido no
cruzamento entre a EN 308 com a Rua Aquilino Ribeiro, freguesia de Barroselas,
concelho de Viana do Castelo, por alegada culpa imputável ao Município.
VALOR DA ACÇÃO - € 5.126,23.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3932/18.6 TSVCT- Juízo Central Cível de Viana do Castelo - J1
ESPÉCIE - Acção de Processo Comum
AUTORES- Hortênsia Oliveira Martins da Silva Ramos e outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo, Estado Português e Instituto Portuário e
dos Transportes Marítimos, I.P.
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OB.IECTO/PEDIDO - Pedido de condenação dos RR. no reconhecimento de que os
AA. são donos e legítimos possuidores de uma parcela de terreno com a área de 512
m2 de um prédio rústico, sito em Ruivas, União de Freguesias de Viana do Castelo
(Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela e pedidos com ele conexos.
VALOR DA ACÇÃO - f 83.880,51.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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