
ACTA N.11 4/2022 
- - - Aos trinta dias do mês de Setembro do ano dois mil e vinte e dois, no auditório do 

Centro de Negócios de Viana do Castelo 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 Sandra Portela Alves, Primeiro Secretária da Mesa e a convite da Presidente 

da Mesa, o Deputado Municipal Duarte Oliveira como Segundo Secretário, na ausência do 

titular do cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Secretariou, em cumprimento do disposto no número 3 do artigo 55° do Regimento 

desta Assembleia Municipal, a Coordenadora Técnica da Secção de Apoio aos Órgãos 

Autárquicos, Georgina Maria Ferreira Marques. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A Câmara Municipal de Viana do Castelo fez-se representar pelo seu Presidente, Luís 

Nobre. Assistiram também à presente reunião os Vereadores da mesma Câmara Municipal, 

Manuel António Azevedo Vitorino, Carlota Gonçalves Borges, Ricardo Nuno Sá Rego, Maria 

Fabíola dos Santos Oliveira; Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Joaquim Viana 

da Rocha, Ilda Maria Meneses de Araújo Novo e Cláudia Cristina Viana Marinho. - - - - - -

- - - Pelas vinte e uma horas, foi declarada aberta a reunião com a presença de 53 

deputados municipais e a falta de 2 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:- - - - -

- - - PE[)IDO [)E SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO [)ISPOSTO NO ARTº 78° [)A LEI N. 0 169/99, 

[)E 18 [)E SETEMBRO:- José Carlos Resende (PS), pelo período de 2 dias; Daniel Jorge 

Correia de Sales Gomes (PS), Marília Sousa Nunes (PSD), pelo período de 2 dias, Sónia 

Dantas Carvalho (CDU) pelo período de 2 dias, Tiago Portela Fonte (CD), pelo período de 2 

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 nas correspondentes lista respetivamente José 

Filipe Penteado Ribeiro (PS), Catarina Sampaio e Silva (PS), Duarte Filipe Ribeiro Martins 

(PSD), António Gonçalves da Silva (CDU) e Manuel Augusto Maciel São João (CDU) 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PE[)I[)O [)E SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS [)A ALÍNEA C) Nº 1 ARTº 38° [)A LEI N. 0 

169/99, [)E 18 [)E SETEMBRO, do Presidente da União de Freguesias de Geraz do Lima 

(Santa Maria, Sta. Leocádia, Moreira) e Deão que se faz substituir por Jerusa Fátima 

Torres Lopes; do Presidente da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro que se faz 

substituir por Natália Maria Gomes Ferreira, do Presidente da União de Freguesias de 

Viana do Castelo que se faz substituir por e António Soares Basto, do Presidente da Junta 

de Freguesia de Alvarães que se faz substituir por Maria Isabel Araújo Pereira Xavier, do 

Presidente da Junta de Freguesia de Amonde que se faz substituir por Paulo Almeida, 



Presidente da Junta de Freguesia de Freixeiro de Soutelo; e tendo em atenção que se 

encontravam presentes na sala, e cuja identidade é do conhecimento pessoal da Presidente 

da Mesa, iniciaram de imediato as suas funções como Deputados Municipais. - - - - - - - - -

- - - Seguidamente, foi submetida a aprovação a acta nº 3/2022, da reunião da Assembleia 

realizada em 24 de Junho de 2022, registando-se as seguintes intervenções:- deputado 

Luís Barreiros que referiu que a minuta da acta remetida aos membros da AM, na parte 

relativa ao ponto 2, Consolidação de Contas do Município 2021, não traduz exatamente o 

que se passou na referida reunião solicitando que a mesma fosse alterada; e o deputado 

Luís Louro que, concordando com a intervenção antecedente, propôs alterações ao texto 

que tendo sido aceites e aprovadas pela Mesa, serão enviadas a todos os deputados para 

conhecimento e devidos efeitos. De seguida, foi posta à votação a minuta da acta com as 

citadas alterações, tendo sido aprovada por maioria com duas abstenções de deputados 

que não participaram da referida sessão. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 um voto de louvor de cujo teor foi 

dado conhecimento, 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:- Manuela Passos Silva (doe. nº 2), Luís 

Jorge Videira (doe. nº 3) Elisa Ruivo (doe. nº 4), Barbara Barreiros (doe. nº 5), Manuel 

Salgueiro. - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - 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 o seguinte resultado:-

~ Voto de Louvor - Romaria d'Agonia - Aprovado por maioria com 1 abstenção do BE 

Por último, foram proferidas declarações de voto pelos deputados Luís Louro, Sebastião 

Seixas e Paulo Orfão. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 6. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l)f) N'l,f) 1 
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

- - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento que, em cumprimento do que dispõe a 

alínea e) nº 2 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi distribuída pelos 

Deputados Municipais a informação escrita do Presidente da Câmara (documento nº 7), 

tendo-se registado a intervenção dos deputados municipais Sebastião Seixas e Barbara 

Barreiros (doe. nº 8). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Findas as intervenções, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - - -

11f)N'I1f) 2 
2ª REVISÃO ORÇAMENTAL ÀS CONTAS DOS SMVC 

NO EXERCÍCIO DE 2022 
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a 

proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 20 de 

Setembro corrente (doe. 9), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação sumária 



acerca deste assunto e registando-se a intervenção de Luís Barreiros (doe. 10), Manuel 

Salgueiro, Luís Jorge Videira. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 35 votos a favor e 14 abstenções 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. - - - - - - - - - - - - - -

- - - Pelo deputado Tiago Fonte (CDU) foi apresentada declaração de voto (doe. nº 11). - -

11() N'l 10 !I 
ALTERAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DA ARU DE ALVARÃES 

A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a 

proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 26 de 

Julho findo (doe. 12), 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 2 

abstenções do Agrupamento do CDS/PP, pelo que a Assembleia Municipal deliberou aprovar 

a alteração da delimitação da ARU de Alvarães nos termos propostos .. - - - - - - - - - - - -

..: - - O deputado Júlio Vasconcelos apresentou declaração de voto (doe. nº 13) - - - - - -

11()N'I10 Li 
DEUMITAÇÃO DA ARU - DARQUE CIDADE NOVA 

A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a 

proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 20 de 



Setembro corrente (doe. 14), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação sumária 

acerca deste assunto registando'."se as seguintes intervenções:- Sebastião Seixas, 

Presidente da Junta de Freguesia de Darque, Júlio Vasconcelos doe. nº 15). - - - - - - - - -

- - - Findas as intervenções, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos. - - - - - - - . 

- - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara 

tendo sido aprovada, por maioria com duas abstenções do Agrupamento do CDS/PP, pelo 

que a Assembleia Municipal deliberou aprovar a delimitação da ARU Darque Cidade Nova 

nos termos propostos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I>f)N'l,f) 5 
RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - PO 176/22 

- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a 

proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 29 de 

Junho findo (doe. 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 declarar o Reconhecimento de Interesse Municipal do 

PO 176/22, requerido pela Associação Gatos de Ninguém. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1•t)N'I1f) (1 
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - INSTALAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA A ESTAÇÃO BASE DE RADIOCOMUNICAÇÕES 

DESIGNADA POR PERRE (20MN096)- PROC.º 504/21 ATELCOM 

- - - A Presidente da Assembleia retirou o presente ponto da ordem de trabalhos por 

solicitação do Senhor Presidente da Câmara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



11()N'J1O 7 
EUSÉBIO DIAS ROCHA - EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL 

PROC. LEDI 435/22 - FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA 
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 

A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a 

proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 14 de 

Junho corrente (doe. n.0 17), tendo o Presidente da Câmara dado uma explicação sumária 

acerca deste assunto registando-se a intervenção dos deputados municipais Tiago Fonte 

(doe. nº 18), Luís Louro, Júlio Vasconcelos (doe. 19). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Findas as intervenções, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos. - - - - - - - . 

- - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara 

tendo sido aprovada, por maioria com 14 votos contra dos Agrupamentos do PSD; BE, CDU, 

CDS/PP e JSPV pelo que a Assembleia Municipal deliberou declarar o Reconhecimento de 

Interesse Municipal do Empreendimento Turístico em Espaço Rural - Proc. LEDI 435/22. 

- - - Por último, pela deputada Barbara Barreiros (PSD) foi apresentada declaração de voto 

( doe. 20 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
- - - De seguida, e em cumprimento do disposto no nº 3 do artigo 57° do Regimento, a 

Presidente da Assembleia fixou um período de 30 minutos para intervenção aberta ao 

público, tendo-se registado a intervenção de Joaquim Perre e Albino Machado que aludiu à 

poluição do mar sensibilizando a Assembleia para este problema ambiental que é de todos. 

- - - Por último, a Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que 

respondeu às questões colocadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 
- - - Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, foi 

deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o 

que a mesma foi lida e achada conforme por todos os Deputados Municipais presentes, pelo 

que foi deliberado, por unanimidade, aprovar a mesma. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - Neste ponto, a Presidente pediu à Assembleia Municipal alguns minutos de intervenção 

para propor uma singela homenagem à funcionária do secretariado da Assembleia 

Municipal, Porfiria Dias da Silva, no seu último dia de serviço no Município de Viana do 

Castelo. (doe. 21). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião 

pelas 2h, da qual, para constar, se lavrou a presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



(DOCUMENTO Nº 1) 

FOLHA DE PRESENÇAS 2021/2025 

30/09/2022 

Assembleia Municipal de Viana do Castelo 

MEMBROS ELEITOS 
Maria Flora Moreira da Silva Passos Silva - PS 

José Carlos Coelho Resende da Silva - PS 

Luís Manuel Miranda Palma - PS 

Elisa Arieira Ruivo - PS 

José Emílio da Rocha Antunes Viana - PS 

António da Silva Moreira - PS 

Maria Manuela Oliveira Passos Silva - PS 

José Carlos Rego Silva Oliveira Freitas - PS 

Tiago Manuel de Moura Moreira do Rego - PS 

Cristina Manuela Araújo de Morais - PS 

Paulo Jorge Costa Lains - PS 

Daniel Jorge Correia de Sales Gomes - PS 

Sandra Portela Alves - PS 

Barbara Luize lacovino Barreiros - PSD 

Sebastião AI me rindo Gonçalves Seixas - PSD 

Marília Florência de Sousa Nunes - PSD s 
Luís Diamantino da Costa Barreiros - PSD 

José Paulo Coelho do Órfão - PSD 

Maria de Lurdes Pereira Cerqueira - PSD 

Valdemar Manuel Pereira Gomes - PSD 

Júlio Manuel da Silva Magalhães de Vasconcelos - CDS.PP 

Filipe Alexandre Martins Vintém - CDU 

Sónia Alexandra Dantas Carvalho - CDU 

Tiago Portela Fonte - CDU 

Luís Jorge Videira - JSPV 

Luís Filipe de Oliveira Louro - BE 

Manuel José Rego Moreira - CH j 
Manuel Agostinho de Sousa Gomes - A J 
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FOLHA DE PRESENÇAS 2021/2025 

30/09/2022 

Assembleia Municipal de Viana do Castelo 

MEMBROS ELEITOS SUPLENTl;S ..... 

José Filipe Penteado Ribeiro (PS) 
- 1 ~ e--.. 

Catarina de Sampaio e Silva (PS) C~~~~ v10À (I~ 
Manuel Pinto Costa (PS) L--'-

Porfírio Neves Afonso (PS) 

Carolina Maria Esteves Louro (PS) 

Joaquim Dantas Afonso Perre (PS) 

Lino Ricardo Soares Rodrigues (PS) 

Rafaela Martins Gonçalves (PS) 

Ana Catarina Azevedo de Barros (PS) 

Tomás da Conceição Lima Ribeiro (PS) 

Valdemar Manuel Pereira Gomes (PSD) 

D~arte Filipe da Ribeiro Martins (PSD) JJ~---Ar jV?~Jfr- ( 
Diana Meneses Fraga Dias (PSD) 

r J 

Carlos Alberto Azevedo da Rocha (PSD) 

Juliana Maria Mendes Pacheco (PSD) 

Valdemar Manuel Pereira Gomes (PSD) 

Duarte Filipe da Ribeiro Martins (PSD 

Diana Meneses Fraga Dias (PSD) 

Carlos Alberto Azevedo da Rocha (PSD) 

Armando A. C. Castro Pinto Sobreiro (CDS.PP) 

Angela Catarina Castro Cerqueira (CDU) 

António José Rodrigues Soares Basto (CDU) 
M 

António Gonçalves da Silva (CDU) ~ / 
Inês Ribeiro Sequeira (CDU) / -------Manuel Augusto Maciel São João (CDU) ~--- ~ 

\ 

Manuel Augusto da Cunha Araújo (JSPV) 
. 

Ana Carolina Pimenta da Cruz Viana (JSPV) 

Maria Iracema Salgueiro e Silva Domingues (A) 

Carlos Alberto de Faria Torres (A) 

Eunice Maria Feijó Alves de Brito (BE) 

Jorge Manuel Gomes Teixeira (BE) 

Mariana Barbosa Erres do Vale (BE) 

Germano Augusto Faria de Miranda (CH) 

Maria Cristina Saleiro Miranda (CH) 
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FOLHA DE PRESENÇAS 2021/2025 

30/09/2022 

ssembleia Municipal de Viana do Castelo 

PRESIDENTES JUNTA DE FREGUESl1, / 

AFIFE- Duarte Oliveira - IND 0-: - ~ 

I X /' 

ALVARÃES - Fernando Martins - PS ~ 
V 

AMONDE - Mário Sá - IND ~( 
-

AREOSA- Rui Mesquita - PS 
,,. ,f 

CARREÇO-João Pinho - IND 
///,//_ , 

~ 11 

CASTELO DE NEIVA- Paulo Torres - IND JV ;1 . 
CHAFÉ -António Lima - IND ~/ '- / -,_,_ .,, - - \. J ..,-

~ 
I 

DARQUE - Augusto Silva - CDU \t.h },(e. r~~ 
FREIXIEIRO SOUTELO - Luís Lourenço - PSD s 
LANHESES- Filipe Rocha - IND -a-
MONTARIA-Carlos Pires- lND (J()f'1G7 
MUJÃES - José Duarte Oliveira - IND J_ . ~ ~ ÚÁ14.~ 

-
OUTEIRO- José Manuel Morais - IND 

7 

'71 O?.:/,,.> . 
~ PERRE - Jorge Manuel Correia da Costa - IND 

( 

STi! MARTA PORTUZELO- Nuno Ferraz - PS \ ~ 
~ 1 

S. ROMÃO NEIVA- Manuel Salgueiro - IND ~ 
-S " 

BARROSELAS E CARVOEIRO - Rui Sousa - PS 

CARDIELOS E SERRELEIS - João Silva - PS / - ~ 
.s· ~ -GERAZ do LIMA E DEÃO -Armindo Fernandes - IND 

MAZAREFES E VILA FRIA- Manuel Viana - PS ~~ - v 
(, ,,r ~ 

NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR MURTEDA- Rui Maciel - IND 
,.. 

~ ~ 1 
_/ 

SUBPORTELA, DEOCRISTE E PORTELA SUSÃ - Carlos Dias - PSD 'J},v \ ~ 
TORRE E VILA MOU - Filipe Costa - IND ~~_/ V /4i 

, 

STi! Mi! MAIOR, MONSERRATE, MEADELA- Helena Brito - CD':5 -
VILA DE PUNHE - António Costa - PS 

( A ,/Y 
1iT1'1 ~ 

VILA FRANCA- Filipe Pires - CDS.PP ~~ 
VILA NOVA DE ANHA- Filipe Silva - PS À~ 

.r ,.),cF' 

~ '\ 
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FOLHA DE PRESENÇAS 2021/2025 

30/09/2022 

ssembleia Municipal de Viana do Castelo 

JUNTA DE FREGUESIA/ NOME SUBSTITUTO/ NIF 
Substituição nos termos da alínea cl nº 1 artº 18° da Lei nº 75/2013 

AFlrE-(1) 

ALVARÃES-{PS) ~'i Ó'--n. ¼\-p\ ~ ~_;\ll) l6116"c ~.1,' ~ \'2.. 1 ':l_q ~qq 
AMONDE-(1) U l,,~c51'uo w~ Ao~ W~ .2.J ~q o ~ l3 o 

~ 

AREOSA - {PS) 

CARREÇ0-(1) 

CASTELO DE NEIVA - (1) 

CHAFÉ-(1) 
- 1 

DARQUE -(CDU) ~OtMffil 7 
FREIXIEIRO DE SOUTELO - {PSD) Gu 'êJ t-10--A.i Q ~ 1 \MI 1e ~ {'q~ ( ~J.333~b i 

( 

lANHESES - (1) 

MONTARIA-(!) 

MUJÃES-(1) 

OUTEIRO- (1) 

PERRE-(1) 

ST' MARTA PORTUZELO- {PS) 

SÃO ROMÃO DE NEIVA - (1) 
- \ l"1 ,......._ ~ 

UF BARROSELAS E CARVOEIRO- {PS) l.bk L-2, 1~--z._ ~~b·& ~\'JS-+t 2~ 
UF CARDIEL0S E SERRELEIS - {PS) 

I 

UF GERAZ DO LIMA {STA. MARIA, STA. Jh•_1 -;? e!._ ( é)~ LEOCÂDIA, MOREIRA) E DEÃ0-(1) 

UF MAZAREFES E VILA FRIA -(PS) \ ..... 
UF NOGUEIRA, MEIXEDO, VILAR DE MURTEDA (1) 

UF SUBPORTELA, DEOCRISTE, PORTELA SUSÃ 
(PSD) 

UF TORRE E VILA Mou - (1) 

UF VIANA Do CASTELO {SANTA MARIA MAIOR, 
~ V ~ o -s;' fZ MONSERRATE) E MEADELA - (CDU) s ~~~ lo-e, 4s.-- '\ (::, "i ~ 

VILA DE PUNHE - (PS) 

VILA FRANCA - {CDS) 

VILA NOVA DE ANHA - (PS) 
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FOLHA DE PRESENÇAS 2021/2025 

30/09/2022 

ssembleia Municipal de Viana do Castelo 

Executivo 
Luís Nobre - Presidente 

Manuel António Azevedo Vitorino - Vereador PS 

Carlota Gonçalves Borges - Vereadora PS 

Ricardo Nuno Sá Rego - Vereador PS 

Maria Fabíola dos Santos Oliveira - Vereadora PS 

- Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira - Vereador PSD 

Paulo Jorge Araújo do Vale - Vereador PSD S 

lida Maria Menezes de Araújo Novo - Vereadora CDS.PP 
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(DOCUMENTO Nº 2) 

Na pessoa da Ex.ª. Senhora Presidente cumprimento a Assembleia Municipal. 

Na pessoa do Exmo Senhor Presidente da Câmara cumprimento o Executivo 
Municipal. 
Exmo senhores, 

Volvidos 2 anos, durantes os quais e fruto das restrições sanitárias impostas 

pela pandemia do Covid-19, apenas pudemos "Sentir a Romaria", Viana do 

Castelo voltou a viver em toda a sua plenitude a Rainha das Romarias. 

Cumpre-nos, assim, propor a esta Assembleia, o público registo de um voto de 

louvor. 

Voto de Louvor 

A Romaria d' Agonia, que decorreu de 17 a 21 de agosto de 2022, tem sabido 
preservar a sua autenticidade e o que a torna única, aliando o sagrado ao 
profano fruto de um programa que promove a nossa cultura, a cidade e o 
concelho, atraindo milhares de visitantes e mobilizando e cativando os 
vianenses, que vivem as Festas com cada vez mais, afeto, orgulho e 
demonstração do nosso sentir coletivo. 

O programa das Festas, este ano vivido, uniu as mais remotas tradições à 
promoção do nosso turismo, da nossa gastronomia e da nossa etnografia, 
onde porque" Somos Todos Romaria" fomos chamados a participar neste que 
é o nosso maior cartaz turístico, durante o qual o Traje à Vianesa, já certificado, 
foi envergado pelas mulheres das nossas freguesias e muitas visitantes, as 
quais, com "chieira" mostraram a autenticidade da tradição. 

Estas vivências fazem das Festas um momento singular em Viana do Castelo 
porque, e sobretudo, são feitas pelos vianenses os quais, com todo o brio e 
toda a chieira, nelas participam ativamente. 

São assim as nossas Festas, feitas com Viana no Coração e com todo o 
empenho, o mesmo empenho que a Assembleia Municipal reconhece em 
todos os vianenses que se envolveram no sucesso deste evento. 

Os diferentes momentos do Programa das Festas contagiaram de alegria e 
entusiasmo todos os que nela participaram, alargando este clima festivo aos 
inúmeros turistas e forasteiros que assistiram aos diversos quadros, com 
especial realce para o desfile da Mordomia, Noite dos Tapetes, Procissão ao 
Mar, Festa do Traje, Cortejo Histórico e Etnográfico e espetáculos 
pirotécnicos. 



Considerada, justamente, a Rainha das Romarias, a Festa, após de 2 anos de 
ausência por força da pandemia, assumiu uma dimensão ainda maior já que 
juntou aos vianenses, visitantes de todo o mundo, contou com figuras como o 
Presidente da República, os Secretários de Estado do Mar e da Mobilidade 
Urbana e reuniu milhares a assistir aos principais quadros do programa. 

Este ano, a Romaria contou com um recorde de presenças, cerca de 1 milhão 
e duzentas e cinquenta mil pessoas ao longo dos 5 dias de programa, tendo 
sida marcada por medidas excecionais em áreas como a limpeza e a segurança, 
fruto do esforço e dedicação dos funcionários municipais e dos serviços 
municipalizados envolvidos e das forças de segurança e de proteção civil que, 
para dar resposta ao significativo aumento de pessoas a Viana do Castelo, 
criaram um Dispositivo de Prevenção Proteção e Socorro e instalaram um 
Posto de Coordenação Conjunto, integrado pelos oficiais de ligação dos 
Agentes de Proteção Civil, e pela Companhia de Bombeiros Sapadores, 
Bombeiros Voluntários, PSP, INEM, Autoridade Marítima, ULSAM e Cruz 
Vermelha Portuguesa, colaboradores e entidades a quem se estende este 
voto de louvor. 

Assim, propomos que a Assembleia Municipal registe e comunique um voto 
de louvor a todos quantos contribuíram para o enorme êxito da Romaria d 
'Agonia e para esta grande manifestação de amor a Viana do Castelo, desde o 
Presidente da Comissão de Honra, Dr. Tiago Brandão Rodrigues e toda a 
Comissão de Honra, ao Presidente da Comissão Executiva das Festas, Eng.º 
António Parente da Cruz e a toda a Comissão de Festas, a todo o Executivo da 
Viana Festas e colaboradores, à Real Irmandade de Nossa Senhora d' Agonia, à 
Confraria da Sra. d' Agonia, à população da Ribeira, às Juntas e Uniões de 
freguesia, aos Grupos Folclóricos, às Escolas de Música, às Bandas, às 
Associações, Forças de Segurança e Agentes da Proteção Civil, aos 
funcionários municipais e dos serviços municipalizados e aos muitos 
voluntários que colaboraram na organização deste evento e que garantiram o 
seu enorme sucesso. 

Viana do Castelo, 30 de setembro de 2022 

Manuela Passos Silva 

Agrupamento Político do PS 



(DOCUMENTO Nº 3) 
Felicitações: 

À comissão de festas da Senhora D'Agonia e a todos que colaboraram para que as festas tivessem o 
máximo de segurança a todo nível. 

À organização do festival Internacional e a todos que os seus colaboradores. 

À CMVC pela excelente festa da Cultura com o nome A MARGINAL. 

Viana bate Forte, bateu mesmo muito forte foram duas noites simplesmente fantásticas, parabéns a 
todos que colaboram para que tudo corresse muito bem a todos os níveis. 

Ao Povo da Freguesia de Chafé, pela grande festa que fizeram no dia da independência, parabéns ao Sr. 
Presidente e seu governo 
pela grande noite que proporcionaram ao seu Povo. 

Agradecimentos. 

Ao refeitório Social e a toda a equipa, que todos os dias servem mais ou menos 150 refeições para as 
pessoas que necessitam da nossa cidade, um agradecimento especial 
à Drª Manuela e Drª Liliana que sempre que eu lhes peço alguma comida para alguém que não está na 
lista, sempre com muita simpatia dizem sim, há sempre alguma coisa. 

Ao Sr. Presidente ,pela colocação dos mastros no edifício da CMVC. 

Alertas. 

1º 
Parque da estacionamento aonde fazem a feira do mercado, existem 64 florescentes que ficam ligadas 
toda a noite, pois temos que pensar em desligar 
à noite e ligar nos dias de feira. 

2º 
Os semáforos que estão em à Escola Pedro Barbosa, estão desligados à mais de um ano. 

30 
Temos que solucionar o problema que existe todos os fins de semana dos ecopontos em frente à 
biblioteca, pois alguma pessoas da 
restauração colocam o lixo no chão, depois as gaivotas tratam de espalhar o lixo, não vamos culpar as 
gaivotas. 

40 
Temos que fazer uma campanha muito séria sobre a maneira que se tem tratado o lixo domestico, pois 
não existe respeito 
pelo lixo e por quem nele trabalha, não nos podemos esquecer que os lixeiros somos nós, e não quem 
faz a higiene urbana todos os dias. 

50 
Seria bom pensar em colocar um STOP para quem sai da estação, pois quem bem da direção da CMVC 
para a Avenida Conde da Carreira 
todos os dias se apanha grandes sustos e um dia acontece um acidente grave e tudo se pode evitar. 



6º 
Na rua de S. José, os passeios estão muito danificados, várias pessoas tem tropeçado e caído, umas com 
gravidade com necessidade de serem 
transportadas para o hospital. 
Nestes passeios passam muitas pessoas idosas e com pouca mobilidade, já não falando dos carros que 
estacionam a ocupar o passeio na totalidade 
e precisa fazer uma intervenção urgente para bem do nosso Povo. 

70 
As nossa passadeiras continuam sem iluminação e muitas delas não tem as respetivas rampas para 
para quem necessita. 

8º 
As Passadeiras que existem na Avenida dos Combatentes da Grande guerra, precisam que se faça uma 
analise pois estão muito irregulares 
para os idosos, cadeiras de rodas e carrinhos de bébes, por isso mesmo deixo a sugestão de se fazerem 
passadeiras lisas para bem de todos nós. 

90 
Na rua ZIGUINCHOR deveria pensar-se em colocar o transito em sentido contrário, pois com aquela 
subida tão acentuado e muito difícil ter cuidado 
com as pessoas que passam no passeio porque não se consegue ver. 

1 ºº 
No Jardim Municipal existe uma papeleira junto cada banco de jardim ,no total são 84 papeleiras, pois 
poderia colocar no espaço entre dois bancos 
além se se ganhar mais papeleiras para se colocarem noutros sítios aonde não existem e tornava mais 
higiénico pois muitas vezes 
cheiram muito mal e que está ali a namorar ou a ler um livro, ou a lanchar leva com o mau cheiro. 

11º 
Muitas pessoas perguntam, o porquê na Praça da Liberdade os nomes das nossa freguesias continuam 
com os jactos de água desligados, 
e a iluminação também, fica a pergunta para quando a resolução. 

12° 
Sr. Presidente, temos muitas mais pessoas a viver na rua com muitas dificuldades, já começa atingir 
casais, o sistema não funciona a linha 144 da 
emergência social 
dão nomes de residências que já não existem à anos, por exemplo Pensão Viana Mar, terra Linda e 
outras. 

Temos que ter assistentes sociais a trabalhar 24 horas e não de segunda à sexta feira até ás 17h, pois 
temos Policias, Médicos, Enfermeiros, 
Bombeiros Serviços de Higiene Urbana, Padeiros, etc, etc, etc 
Por isso mesmo precisamos urgentemente de um Albergue com centro comunitário para dar respos
ta ás situações que infelizmente vão 
aparecendo, pensemos todos muito bem nisto. 
Para terminar ,Sr. Presidente o problema do Elevador junto à estação continua com muitas avarias, 
infelizmente as pessoas que mais precisam 
são a mais prejudicadas, temos que pensar seriamente em resolver este problema que já existe à muito 
tempo. 
Ouvi esta semana, alguém a dizer que os Políticos tem que começar a trabalhar para o Povo, e é que 
temos que fazer mais e muito mais, 
para sabermos honrar a responsabilidade que o Povo nos deu. 



(DOCUMENTO Nº 4) 

Exm. Sr presidente de Mesa da Assembleia 

Exm. Sr Presidente de Câmara, Arq. Luís Nobre 

Exm. Sr Vereadores, Deputados Municipais, Público e Comunicação Social 

Contamos 365 dias de um novo executivo, que iniciou funções ainda em fase pandémica 

e viu explodir uma guerra, que está a atingir não só a Europa, mas o Mundo em geral. A 

instabilidade energética, aliada ao aumento dos preços da energia, de materiais e 

produtos, faz com que o desafio dos decisores políticos seja cada vez maior. Quando 

ansiávamos por um tempo de paz e recuperação, eis que o egoísmo humano nos coloca 

perante novos desafios. 

No entanto, o novo executivo tem conseguido contornar essas mesmas dificuldades e 

proporcionar, ao contrário do que alguns continuam a tentar transmitir, o 

desenvolvimento económico e social do concelho. 

A instalação de novas empresas e o crescimento das já existentes, conjuntamente com 

os incentivos à reabilitação urbana, à modernização e promoção do comércio 

tradicional, ao ensino e à cultura, permite-nos continuar a assistir: à redução do 

desemprego, diria mesmo que começamos a assistir à falta de mão em alguns sectores 

e à criação de micro e macroempresas de sucesso. 

Aliado ao desenvolvimento económico, assistimos ao regresso da atividade cultural. Nos 

últimos três meses, assistimos não a um ou dois eventos culturais, mas a dezenas, desde 

o retomar das festas e romarias das nossas freguesias, aos feirões realizados pelos 

grupos folclóricos, às peças de teatro, sessões de cinemas, concertos, exposições de 

pintura, ilustração, escultura e fotografia, publicação de obras e realização de eventos 

culturais, na sua maioria gratuitos. Deste destaco o Neo Pop, os festivais de Jazz, Blues, 

música erudita (no Música à sua Porta), Marginal, XXIV Festival Internacional de Folclore 

e mais recentemente o Festival Viana Bate Forte. E destaco-os não só pelo número de 

participantes, mas essencialmente pelo que envolveram e proporcionaram aos seus 

participantes, organizadores, agentes e público presente. Segundo a UNESCO, a cultura 



confere ao ser humano a capacidade de refletir sobre si mesmo: através da reflexão, o 

homem discerne valores e procura novas significados. 

A Cultura é fundamental numa sociedade, pois não existe sociedade sem cultura. Todos 

nós facilmente identificamos os trajes vianenses, os doces e pratos gastronómicos, os 

cantares como algo nosso, valores materiais e imateriais que nos identificam como 

vianenses, neste mundo cada vez mais global. Sendo que cada freguesia, possui 

costumes próprios que as tornam individuais nesta cultura conjunta, sejam através dos 

andores floridos de Alvarães, os Cestos De Vila Franca ou os tabuleiros de Segredo 

Aberto de Perre, entre outros, cada comunidade possui a sua identidade cultural. 

Identidade esta que o município tem conseguido promover, seja através de atividades 

locais, como em eventos nacionais e internacionais de turismo. São esses atos de 

promoção, que aliados à riqueza natural do nosso território tem proporcionado uma 

taxa de ocupação hoteleira de 80 a 100% em época balnear, ao aumento crescente na 

receita da restauração e comércio em geral, assim como à satisfação dos seus 

intervenientes. 

A aposta numa cultura descentralizada, na promoção dos embaixadores e agentes 

culturais locais, são o marco desta nova equipa, que aposta na continuidade de uma 

marca já reconhecida, na continuidade de eventos de referência, mas também na 

criação de novos modelos, como foi o caso do Festival Marginal, um festival sustentável, 

que aliou a cultura e o ambiente. 

Aliar cultura, ao desporto, à educação, ambiente, e mesmo à economia é algo essencial, 

pois reforço que cultura fomenta o desenvolvimento psicossocial, diminuindo o 

isolamento social e comportamentos desviantes. A promoção da aprendizagem musical, 

de teatro e outras formas de arte nos vários níveis de ensino é algo pelo que devemos 

continuar a incutir. 

O mesmo acontece a nível desportivo, semanalmente continuamos a assistir a eventos 

desportivos de grande escala, como o recente Torneio Internacional de futsal feminino, 

a Taça Davis, Rampa de Santa Luzia, Volta a Portugal, para além de toda a atividade 

desportiva de clubes, associações desportivas e desporto escolar e desporto inclusivo 

realizado diariamente. Toda esta atividade, é resultado de uma política contínua de 



apoio ao desporto, desde o apoio às atividades extracurriculares no 1º 2 eº ciclo, à 

melhoria de equipamentos e infraestruturas desportivas e apoio aos atletas e clubes. 

Viana do Castelo, não foi selecionada Capital Europeia do Desporto 2023, por mero 

acaso, mas sim porque aqui foram criadas as condições necessárias à pratica desportiva, 

sendo uma referencia a nível nacional e internacional, por exemplo nos desportos 

náuticos. 

Aqueles que tentam reduzir a imagem de Viana do castelo, por mera oposição política 

ou gosto pessoal por cantigas de escárnio e maldizer modernas, orgulhem-se do 

trabalho realizado, e na possibilidade de poderem contribuir para construção de uma 

cidade cosmopolita, sustentável e saudável, porque todos nós aqui presentes, somos 

responsáveis pelo seu presente, mas essencialmente pelo seu futuro. 



(DOCUMENTO Nº 5) 

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, 

Compete à Assembleia Municipal, entre várias outras competências, 

fiscalizar e decidir sobre a política fiscal dos municípios, nomeadamente, 

atribuir isenções e outros benefícios fiscais. 

Nem de propósito trouxe este assunto, tendo em conta que o Senhor 

Presidente entregou hoje uma listagem, na qual entre outras se encontram 

as duas isenções de IMT que serão objeto desta intervenção. 

Esta questão foi amplamente debatida na Assembleia da União de 

Freguesias de Mazarefes e Vila Fria, e os autarcas da referida União de 

Freguesias alertaram-nos para os factos em concreto, que vou relatar. 

Em síntese: 

A Parcela de terreno do município destinada à construção urbana, zonas de 

construção tipo li, com a área de 12.867 m2, sita no lugar da Cachada, na 

União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo n. º P-1501 e descrita na Conservatória do Registo 

Predial de Viana do Castelo sob o n. º 1305/20091012 de Mazarefes foi 

alienada, sem ter sido sujeita a hasta pública; e, posteriormente, a referida 

aquisição foi alvo de isenção de IMT proposta pelo Senhor Presidente da ~ 
~ 

Câmara Municipal, que à data dos factos era Vereador do Urbanismo, com a ~ 



justificação de que naquele local seria efetuado um avultado investimento 

para o munidpio. 

Atualmente, a dita parcela se encontra vedada para construção de futuras 

instalações de uma empresa privada, distinta da empresa imobiliária que 

adquiriu o terreno. 

Sucede que, um cidadão vianense que não se conforma com o facto de a 

suprarreferida parcela do município já ter sido alienada a um particular 

porque, dado o interesse que tinha em adquiri-las, esteve atento aos editais 

publicados no site da Câmara Municipal no que diz respeito ao momento em 

que se realizaria a hasta pública para arrematação da referida parcela, e 

garantiu-nos que a referida hasta publica não tinha sido realizada. 

Garantiu-nos que a hasta pública se encontrava suspensa de acordo com as 

informações constantes dos editais de 29 de novembro de 2019 e 13 de 

março de 2020, publicados no site do munidpio. 

O referido cidadão tinha ficado à espera que fosse agendada a hasta pública 

para que pudesse, em condições de igualdade com os outros cidadãos e 

empresas, licitar as referidas parcelas para investir e ai instalar o seu 

negócio. Mas, a hasta pública nunca se realizou! 

Como era possível que a parcela tivesse sido negociada sem que tivesse sido 

retomada a anunciada hasta pública? 

Imbuídos do espírito de defesa dos vianenses e em cumprimento estrito do 

nosso dever político de fiscalização fomos averiguar o que nos tinha sido 

transmitido, e de facto, confirmamos que o cidadão tinha razão. 

Tinham sido publicados os referidos dois editais, conforme se verifica no 

site da Câmara Municipal. O primeiro a tornar público proceder à ~ 
s:: 

arrematação por hasta pública da referida parcela, no dia 19 de março de ~ 



2020, com as seguintes condições: Bases de licitação: Parcela B - 386.01 O 

euros e Parcela C - 202.200 euros. Lanços mínimos de 1000 euros; 

E o segundo (despacho de 13 de março de 2020) a suspender a hasta pública 

por motivos de contingências relacionadas com a pandemia COVID-19, até 

nova data a marcar oportunamente. 

Acontece que a hasta pública nunca chegou a ser reagendada, e o terreno 

tinha sido alienado por escritura pública de 22 de junho de 2021. 

Confirma não confirma Senhor Presidente? 

Sabemos que sim, pois confrontado com esta situação pelos nossos 

Vereadores, na reunião de Câmara Municipal em agosto de 2022, V. 

Excelência, confirmou que a hasta pública não tinha sido realizada. 

De todo modo, se alguém dentro desta assembleia tiver dúvidas do que 

estamos a comunicar, poderá verificar com os seus próprios olhos no site da 

Câmara Municipal. 

Entretanto, fomos tentar perceber o motivo pelo qual não houve a hasta 

pública, e então fomos puxando o novelo. 

Eis que sai um coelho da cartola! 

Verificamos o seguinte: 

A Câmara Municipal celebrou, em 22 de junho de 2021, uma escritura 

publica de permuta da parcela de terreno com uma empresa imobiliária. 

Nesses termos, a CM recebeu um lote de terreno na Zona Industrial de 

Neiva, avaliado em 206. 500,00 euros e entregou em troca um terreno em 

Mazarefes, junto ao Bairro da Celnorte, avaliado em 415.000,00 euros. M 
ro 
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A diferença entre estes valores, no montante de 208.500,00 euros, foi 

realizada do seguinte modo: 107.122,25 euros foram pagos em dinheiro e o 

remanescente, no montante de 101. 359, 75 euros, foram compensados com 

uns valores que a CM tinha em divida para com uma empresa com distinta 

denominação da pessoa coletiva da imobiliária que outorgou a permuta. 

Ou seja, o preço de alienação da parcela de terreno foi de 415 mil euros, 

mas em dinheiro, a empresa que adquiriu a parcela pagou apenas 

107.122,25 euros. 

Os contornos do negócio, no mínimo rocambolesco, deram azo a uma 

fiscalização mais aprofundada, pelo que solicitamos a V. Exa. a 

documentação que suportava a referida divida para perceber os contornos 

da compensação. 

Foi-nos enviada e recebemos há uns dias o documento que originou a 

divida. 

Trata-se de um contrato-promessa elaborado vários anos antes (a 30 de 

dezembro de 201 O), com uma empresa com denominação distinta da 

empresa imobiliária que adquiriu a dita parcela de Mazaref es. 

O objeto desse contrato-promessa era a venda pelo município e a compra 

por uma empresa, de uma parcela de terreno para fins industriais, com a 

área de 5500 metros quadrados, situada na Zona Industrial de Viana do 

Castelo, pelo preço de 87.468 euros. 

Nos termos desse contrato, tinham sido entregues pelo particular ao 

município, cerca de 43. 734 euros a titulo de sinal. 

Perguntamos como é que a empresa que adquiriu os terrenos em Mazarefes 
~ 

pode compensar-se de 101.359,75 euros com base nesse contrato-promessa? .s 
e.o 

•C1l o.. 



Por um lado, o promitente-comprador não tem a mesma denominação da 

empresa imobiliária que se compensou. Por outro lado, em caso de 

incumprimento do contrato-promessa, feitas as contas, o dobro do sinal não 

atinge o valor da compensação, não se prevendo qualquer outra 

indemnização no referido contrato. 

Peço que nos explique, por favor, os precisos contornos desta compensação. 

Sabemos perfeitamente que a alienação de um terreno do município com 

recurso a uma permuta pode, em casos excecionais e de acordo com 

parecer da PGR, não ser precedido de hasta pública. Contudo, este caso não 

é um negócio de simples permuta, e a hasta pública manteve-se anunciada 

como estando suspensa, criando assim a falsa aparência e expectativa aos 

outros potenciais compradores do terreno. 

Não lhe parece, senhor Presidente, que poderá ter havido uma 

discriminação relativamente aos cidadãos vianenses que tinham o direito de 

arrematar a parcela em condições de igualdade? 

Não lhe parece, Senhor Presidente, que poderá ter havido um eventual 

prejuízo para o município que poderia ter vendido a parcela de terreno por 

um valor superior com propostas concorrentes? 

O episódio não fica por aqui, e sai mais um coelho da cartola! 

Em pleno período eleitoral foram anunciados avultadissimos investimentos, 

criando-se a ilusão nesta Assembleia que seriam criados por essas empresas 

mais de 50 postos de trabalho para o concelho, o que levou a que também o 

PSD votasse favoravelmente as isenções propostas. 

Assim, como medida de promoção do investimento e com os fundamentos 
l.f) 

acima identificados, esta Assembleia municipal deliberou e aprovou a favor .ê 
bJ) 
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dessas empresas diversas isenções de IMT, sendo certo que os investimentos 

prometidos aparentemente não se concretizaram. 

Em concreto: 

Conforme ponto 18 da ata da reunião de Câmara de 24 de junho de 2021 foi 

proposta pelo Sr. Presidente (na qualidade de Vereador do Urbanismo) a 

isenção de IMT para a aquisição da referida parcela (P-1501) sita em 

Mazarefes, não sujeita a hasta pública, por parte de uma empresa 

imobiliária, com a justificação de que seria feito um investimento que 

rondaria os 4 milhões de euros, e a consequente criação de 20 postos de 

trabalho. Foi aprovada pela Assembleia Municipal e ainda não se 

concretizou o investimento. Certo? 

Nessa mesma reunião de Câmara, conforme ponto 19 da respetiva ata, foi 

proposta pelo Sr. Presidente (à data Vereador do urbanismo) a isenção de 

IMT à empresa que anunciou a construção de futuras instalações no terreno 

de Mazarefes acima identificado, para aquisição de duas parcelas de 

terreno à Câmara Municipal, sitas na zona industrial do Neiva, justificando 

que essa empresa criaria 1 O postos de trabalho. Este investimento foi 

concretizado? 

A dita empresa que anunciou as futuras instalações em Mazarefes já tinha 

beneficiado no passado, de isenção de IMT pela aquisição de várias parcelas 

de terreno em Darque, com uma área total de 33.290,80 m2, com a mesma 

justificação de investimento que não se concretizou. Pois não? 

Assim, em reunião de Câmara de 27 de junho de 2019, foi proposto pelo 

Senhor Presidente, à data Vereador do Urbanismo, a isenção de IMT para 

aquisição de parcelas situadas na freguesia de Darque, pelo valor total de \O 
\'1l 

950 mil euros, com fundamento na criação de 50 postos de trabalho. ·ª 
'\'ll o.. 



Compulsando-se o ponto 9, da ata da referida ata, verifica-se que o 

fundamento da isenção era o mesmo que o apresentado para isenção de IMT 

no negócio de aquisição das parcelas de terreno em Mazarefes pela empresa 

imobiliária. Nessa data, a assembleia municipal aprovou por maioria com 

voto contra do Bloco de Esquerda a atribuição do beneficio fiscal (conforme 

ponto 26 da ata da AM de 28 de junho de 2019). 

A isenção fiscal atribuída para aquisição dos terrenos em Darque isentou a 

empresa em cerca de 61. 750 euros. Se somarmos as outras isenções de IMT 

atribuídas à empresa, ultrapassou o valor de 100 mil euros e pelos vistos o 

investimento ainda não se concretizou em nenhuma dos locais 

identificados. 

Perguntamos ao Senhor Presidente: o investimento prometido concretizou

se? 

Não se tendo concretizado o investimento, perguntamos, Senhor 

Presidente, qual o procedimento que a Câmara Municipal pretende adotar? 

Em conclusão, o PSD não pretende obstaculizar o investimento privado, 

muito pelo contrário, pretende que se promova o investimento no concelho, 

com beneficio para os vianenses em condições de igualdade de 

oportunidades e de forma a promover a máxima transparência. 

Todos os investidores devem ter as mesmas oportunidades. Não pode haver 

cidadãos privilegiados, cidadãos de primeira e outros de segunda, e os 

negócios públicos devem realizar-se nas melhores condições de 

transparência. Dito isto, faça o favor de esclarecer esta assembleia Senhor 

Presidente. 

Viana do Castelo, 30 de setembro de 2022. Assembleia Municipal de Viana ~ 
e: 
'@i 

do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD. ~ 



{DOCUMENTO Nº 6) 

ssembleia Municipal de Viana do Castelo 

EDITAL 
MARIA FLORA MOREIRA SILVA PASSOS SILVA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO: 

Faz público que no dia 30 de Setembro corrente (Sexta-Feira), com início pelas 21 

horas, realizar-se-á no Auditório do Pavilhão da AIMinho, desta cidade de Viana do Castelo, 

uma sessão ordinária desta Assembleia Municipal com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA; 

2. 2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2022 - SMVC; 

3. ALTERAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DAARU DEALVARÃES 

4. DELIMITAÇÃO DA ARU - CIDADE NOVA 

5. RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL- PO 176/22 

6. DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA A 

ESTAÇÃO BASE DE RADIOCOMUNICAÇÕES DESIGNADA POR PERRE (20MN096) - PROC.º 504/21 ATELCOM 

7. EUSÉBIO DIAS ROCHA - EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL - PROC. LEDI 435/22 - FREGUESIA DE 

CASTELO DO NEIVA- RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do estilo. 

E eu, ~ -_e;_ ·~ Director do Departamento de Administração 

Geral da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 17 de Junho de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL 
VIANA DO CASTELO 

Gabinete do Presidente 

(DOCUMENTO Nº 7) 

Informação à Assembleia Municipal 

Viana do Castelo tem registado uma enorme atividade, quer seja turística, cultural, 

desportiva ou social. Entre as Assembleias Municipais, e no período de Verão, o primeiro 

desde a Pandemia sem restrições, o concelho registou uma grande adesão em todos os 

seus eventos, com destaque natural para a Romaria em Honra de Nossa Senhora da 

Agonia, mas também para o desporto e para a sensibilização dos vianenses para temas 

importantes como a mobilidade, o ambiente e para medidas de sensibilização para o 

combate às alterações climáticas, entre outros. 

Desde logo, com os muitos eventos desportivos indoor e outdoor que colocam, cada vez 

mais, Viana do Castelo no patamar de grande organizador de eventos de todas as 

modalidades. Destaco aqui os Jogos Náuticos do Atlântico; o Torneio de Preparação 

de Basquetebol Masculino, que trouxe pela primeira vez a Viana do Castelo a Seleção 

Nacional e ainda, num momento simbólico, a da Ucrânia; o evento Verão Desportivo na 

Praia Norte, mais uma edição da Volta a Portugal em Bicicleta onde foi anunciada que 

a prova rainha terminará em Viana do Castelo no próximo ano; a Taça Davis, que 

decorrer no Centro Cultural obrigando a uma logística única e que provou a versatilidade 

do nosso espaço nobre de eventos; a Semana Europeia Desporto, que termina hoje; ou 

o Dia do Treinador, passado pelo Torneiro Internacional Feminino de Futsal. 

Também na Cultura, destaque para a qualidade dos nossos eventos, que trazem cada vez 

mais pessoas a Viana do Castelo e que aposta, pela primeira vez, na descentralização da 

cultura pelas nossas freguesias, como são o exemplo do concerto pelos Eishan 

Ensemble que decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila Franca; ou o Ciclo 

do Órgão que hoje inicia nas igrejas de Serreleis, Areosa e da cidade; ou mesmo os 

espetáculos no Casino Afifense, como foi o caso de Michel Sadanowsky, um dos mestres 

mundiais de guitarra. Professor de guitarra em Paris com concertos por todo o mundo. 

A primeira edição da Marginal- Festa no Jardim Público e no Jardim da Manã que trouxe 

onze dias de experiências noturnas e diurnas para todas as cidades, com concertos, dança, 
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jogos, showcookings, ateliers, conversas, etc. Viana do Castelo recebeu também edições 

renovadas do Jazz na Praça da Erva, do Música à Sua Porta, do Wine&Blues e ainda 

os eventos major: o Neopop e o Viana Bate Forte. 

Destaque principal para a romaria das Romarias, que regressaram em grandes depois 

de dois anos de interregno e batendo todos os records e que, pela primeira vez, contou 

mesmo com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 

No que toca ao investimento, relevo aqui a entrada em funcionamento das carruagens 

ARCO, num momento sobretudo simbólico para Viana do Castelo. Trata-se das 

primeiras 9 carruagens Arco da empresa Comboios de Portugal (CP), compradas à 

operadora espanhola Renfe, foram remodeladas pela CP e começaram a circular no 

serviço interregional da Linha do Minho, num momento que contou com a presença do 

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que considerou esta 

inauguração um passo importante na "revolução da ferrovia" em Portugal. Estas novas 

carruagens vêm juntar-se a um outro investimento na Linha do Minho. Recorde-se que, 

em abril de 2021, o Primeiro-Ministro, António Costa, inaugurou a eletrificação da Linha 

do Minho, no troço entre Viana do Castelo e Valença, dando assim por concluída a 

modernização desta linha ferroviária. A modernização da Linha do Minho, que 

representou um investimento total de 86 milhões de euros, foi cofinanciada com 68 

milhões de fundos do programa Compete 2020. A eletrificação do troço Nine-Viana do 

Castelo, que ficou concluída em julho de 2019, custou 16 milhões, e a eletrificação do 

troço Viana do Castelo-Valença, concluída no ano passado, custou 18 milhões de euros. 

Uma época balnear que começou na data indicada com todos os nadadores salvadores 

que, de forma exímia, estiveram ao serviço dos muitos utilizadores das nossas praias, e a 

vigilância dos militares em Santa Luzia foram determinantes para que Viana do Castelo 

tivesse um verão tranquilo, sem registos preocupantes. 

A Semana Europeia da Mobilidade, que iniciou com uma iniciativa de relevo que 

contou com a presença do Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, que assim fez questão 

de evidenciar o trabalho feito em Viana do Castelo e que encerrou com a assinatura de 

um protocolo com a PSP que irá permitir avançar com uma inovação digital para acelerar 

os processos de fluxo de trânsito e eliminação de problemas de sinistralidade no concelho, 

é outro das iniciativas a relevar. 



Na diplomacia, permitam uma referência à presença, a seu pedido, da Embaixadora da 

Noruega, que reuniu em Viana do Castelo para discutir temas de comum interesse, já que 

a embaixadora se mostrou interessada em conhecer a realidade de Viana do Castelo em 

áreas tão diversas como a sustentabilidade, a economia, a energia, o meio ambiente e as 

relações institucionais. Para a embaixadora, que identificou Viana do Castelo como uma 

referência em áreas como a sustentabilidade, o mar e a energia, esta visita visou sobretudo 

o aprofundamento das relações institucionais entre entidades públicas e privadas e teve 

como propósito criar uma plataforma que envolva os interessados em tomo de temas 

importantes para a Noruega e para a sua embaixada, nomeadamente a energia e recursos 

marítimos, o clima e o meio ambiente. 

Por fim, um dos momentos fulcrais no que toca à atualidade: a criação dos Planos 

Municipais de Eficiência Energética e de Poupança de Água. Tratam-se de 

instrumentos de ação e de trabalho que visam dar resposta a dois dos maiores desafios da 

atualidade e deverão permitir poupar, nos próximos 12 meses, 1 milhão de euros, 

mediantes 23 medidas que vão agora ser implementadas nos serviços e serão 

acompanhadas de um Manual de Boas Práticas e de uma campanha de sensibilização. 

Viana Castelo, 30 de setembro de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL 
VIANA DO CASTELO 

Execução Orçamental Ano 2022 

Período - 2022 / 01 / 02 a 2022 / 09 / 29 

Receita 

56.698.304, 75€ 

Execução 

Despesa Taxa 

56.441.685, 11 € 52% 

O Chefe de Divisão Financeira 

António Alberto Moreira do Rego 

29/09/2022 

Dívida a 
Fornecedores 

4.819.864,81 € 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

LISTAGEM DE PROCESSOS J UDICIAIS PENDENTES EM 
27.09.2022 E ESTADO ACTUALIZADO DOS MESMOS 

1 

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€ 2675,62. 

VALOR DA ACÇÃO - € 2.678, 62 

ESTADO ACTUAL-Em recurso no TCA Norte. 

2 

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 

OBJ ECTO/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 

1 



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 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção totalmente 
improcedente em relação ao Município. A I.P., S.A interpôs recurso da sentença, 
aguardando-se a decisão do recurso. 

* * * 

3 

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 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 1.3 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, aguardando-se a conclusão do mesmo. 
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4 

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 ACCÃO - 107.600.000$00 

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

5 

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€ 375.000,00. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01 
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ESTADO ACTUAL-Aguarda reagendamento da audiência final. 

6 

PROCESSO - nº. 648/11.8 BEBRG - U.O.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 - € 30.001,00 

ESTADO ACTUAL-Aguarda marcação de audiência final. 

7 

PROCESSO- nº. 1676/12.lBEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária 

AUTOR - António Ferreira de Miranda e mulher 

RÉU -Município de Viana do Castelo e ARH Norte, I.P. 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento de que não existe 
linha de água ou curso de água sobre o prédio dos mesmos e que vem representada 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 - Foi proferida sentença a julgar a acção procedente. O 
Município interpôs recurso da sentença para o TCAN, aguardando a decisão do 
mesmo. O A. interpôs também recurso da sentença para aquele Tribunal. Aguarda a 
prolação de acórdão pelo TCAN. 
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8 

PROCESSO- nº. 1992/12.2BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumaríssima 

AUTOR - ULSAM, E.P.E 

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 - Foi proferida sentença, a qual julgou a acção totalmente 
improcedente em relação ao Município. A I.P, S.A interpôs recurso da sentença, 
aguardando-se a decisão do recurso. 

9 

PROCESSO-nº.1931/13.3BEBRG- U.O.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 
1 º a 4º 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 TAF do Porto. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00 
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ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença. 

10 

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 ACCÃO - € 12.532,45 

ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença. 
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PROCESSO - nº. 2697/14.5BEBRG - U.O.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 
24.06.2014, 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. 
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PROCESSO-nº.1932/15.7BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial 
6 



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 - Foi proferida sentença a julgar a acção procedente. O 
Município interpôs recurso da sentença para o TCAN, aguardando a decisão do 
mesmo. 
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PROCESSO-nº. 2950/15.0BEBRG- U.O.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 sentença. 
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PROCESSO - nº. 3158/15.0BEBRG - U.O.1 -TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial 

AUTOR-STAL, em representação de Martinho Gomes de Campos 
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RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de prescrição 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- Foi proferida sentença a julgar a acção totalmente procedente. 
O Município interpôs recurso da sentença. Aguarda a decisão do recurso. 
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PROCESSO-oº. 3157/15.2BEBRG- U.O.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 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 ACCÃO - € 30.001,00. 

ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença. 

16 

PROCESSO-oº. 3248/15.0BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial 

8 



AUTOR- STAL, em representação de Agostinho Américo Pires da Silva Caetano e 
Outros 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/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-Aguarda despacho saneador/sentença. 
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PROCESSO-nº. 3280/15.3BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial 

AUTOR - ST AL, em representação de Ana Maria Barbosa Pinto e Outros 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/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-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, 
tendo o TCAN dado provimento ao mesmo, e consequentemente, ordenado a 
devolução do processo à 1.ª instância para prolação de despacho de aperfeiçoamento. 
Aguarda decisão. 
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PROCESSO-nº. 231/16.1 BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

9 



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 foi remetido ao Tribunal Judicial 
de Viana do Castelo, para prosseguir os seus termos normais. 
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PROCESSO- nº.1334/16.8 TSVCT-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 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da 
quantia de € 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-Tem audiência final agendada para o dia 08.11.2022. 
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PROCESSO- nº. 2767/15.2 BEBRG - U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial 

AUTORA-Azul Disponível, Lda. 

10 



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/CabedeloNiana do Castelo à contra
interessada Feelviana, Lda, e bem assim, do contrato de concessão do referido direito 
à mesma, na sequência do acto de adjudicação. 

VALOR DA ACCÃO - € 30.0001,00 

ESTADO ACTUAL -A acção foi julgada procedente. O Município interpôs recurso 
da sentença para o TCAN, aguardando-se a prolação de Acórdão. 
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PROCESSO-oº. 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 

OBJ ECTO/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 ACCÃO -€ 30.000,01 

ESTADO ACTUAL -Foi proferida decisão a absolver os RR. da instância quanto ao 
pedido de declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 26/2000, a declarar a incompetência hierárquica do STA para 
conhecer dos restantes pedidos formulados pelos AA., e a determinar a baixa dos autos 
à 1.ª instância para conhecer dos referidos pedidos, e bem assim, das restantes 
excepções invocadas pelos RR. Aguarda a prolacção de despacho saneador. 
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PROCESSO-oº. 501/17.1 BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

11 



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 remarcação da audiência final. 
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PROCESSO-oº. 667/17.0 BEBRG- U.O 1-TAF do Porto 

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 - O Autor desistiu do pedido formulado na acção, tendo sido 
proferida sentença homologatória em conformidade. Aguarda a fase de elaboração da 
conta do processo. 
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PROCESSO-oº. 925/17.4 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR - António Eduardo Gomes Neto 

RÉU - Município de Viana do Castelo 
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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., a qual 
foi admitida. 

VALOR DA ACÇÃO - € 2.055,00 

ESTADO ACTUAL-Aguarda reagendamento da audiência final. 
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PROCESSO-oº. 1486/17.0 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 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 - € 15.000,00 

ESTADO ACTUAL - Foi realizada audiência final, estando em curso o prazo para 
apresentação de alegações escritas pelas partes. 
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PROCESSO- nº. 2700/17.7 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - UP VIANA, Lda. 

RÉU - Município de Viana do Castelo 
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OBJ ECTO/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 - € 30.000,01 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção totalmente 
improcedente. A Autora interpôs recurso da sentença. Aguarda a decisão do TCAN. 
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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 

OBJ ECTO/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 ACCÃO - € 180.000,00 

ESTADO ACTUAL-Fase instrutória. 
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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 
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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 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 - € 2.541.085,19. 

ESTADO ACTUAL-Aguarda remarcação de audiência prévia. 
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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 

OBJ ECTO/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 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 - Foi proferida sentença a julgar a acção totalmente 
improcedente, tendo o A. interposto recurso para o TCAN. Aguarda a decisão do 
recurso. 
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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 

15 



OBJ ECTO/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 ACÇÃO - € 30.001,00. 

ESTADO ACTUAL-Aguarda remarcação de audiência prévia. 
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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 

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. 

O Município requereu a intervenção acessória provocada da Fidelidade Portugal, S.A, 
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2017, tendo 
sido admitida a mesma. 

VALOR DA ACCÃO - € 50.440,00 

ESTADO ACTUAL-Fase instrutória. 
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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 

16 



OB,JECTO/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. 

Apesar de o Município ter requerido a intervenção nos autos da Fidelidade 
Companhia de Seguros, S.A, para quem havia transferido a sua responsabilidade civil 
geral no ano de 2015, o Tribunal indeferiu tal intervenção, decisão que foi confirmada 
posteriormente pelo TCAN em sede de recurso interposto pelo Município. 

VALOR DA ACCÃO - € 5.126,23. 

ESTADO ACTUAL - Aguarda reagendamento da audiência final. 
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PROCESSO - nº. 3932/18.6 T8VCT - Juízo Central Cível de Viana do Castelo - Jl 

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. 

OBJECTO/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 ACCÃO - € 83.880,51. 

ESTADO ACTUAL-Fase instrutória. 
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PROCESSO - nº. 214/19.0 BEBRG - U.O 1 - TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA-Justina Maria Valentim Ralha da Silva 

RÉU - Município de Viana do Castelo 
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação do acto de 
deferimento do pedido de licenciamento da construção apresentado pela contra
interessada Olímpia Reis Gonçalves, no âmbito do processo de obras n.º 193/17, 
constante do despacho do Sr. Presidente da CMVC de 15.05.2018. 

VALOR DA ACCÃO - € 30.000,01. 

ESTADO ACTUAL-Aguarda o agendamento de audiência final. 

35 

PROCESSO- nº. 1015/19.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA-Lusitânia, Companhia de Seguros, S.A. 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no pagamento da quantia de€ 4.250,69, 
acrescida de juros de mora, decorrente de sinistro ocorrido no Caminho da Biqueira, 
sentido Tourim -Amonde, em Viana do Castelo. 

O Município requereu a intervenção nos autos da Seguradoras Unidas, S.A (a qual 
sucedeu à Açoreana Seguros, S.A), para quem havia transferido a sua 
responsabilidade civil geral no ano de 2016, tendo sido admitida a mesma. 

VALOR DA ACCÃO - € 4.250,69. 

ESTADO ACTUAL -Aguarda a elaboração de despacho saneador. 
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PROCESSO-oº. 2369/19.4 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR-João Manuel Alves Rodrigues Gaivoto 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do R. no pagamento da quantia de € 
59.693,95 a título de indemnização pelos danos já sofridos pelo A. com o sinistro 
ocorrido na Avenida da Abelheira, em Viana do Castelo em 11.09.2017, pedido de 
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indemnização por danos futuros a liquidar em sede de execução de sentença e pedidos 
com estes conexos. 

O Município requereu a intervenção nos autos da Fidelidade Companhia de Seguros, 
S.A para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2017, a 
qual, por decisão irrecorrível, não foi admitida. 

VALOR DA ACÇÃO - € 59.693,95 

ESTADO ACTUAL-Fase da instrução. 
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PROCESSO-oº. 58/20.6 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR - Manuel José Fernandes de Sá 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação da deliberação da 
AM de 28.06.2019 que procedeu à alteração do PP do Parque da Cidade, Lote L, 
Equipamento Hotel (área de implantação, área de construção e volumetria - cércea), 
pedido de declaração de nulidade/anulação da deliberação da AM de 20.09.2019 que 
procedeu à alteração do PP do Parque da Cidade, Lote J, (Praça Viana), e bem assim, 
pedidos com eles conexos. 

VALOR DA ACCÃO - € 30.000, 01 

ESTADO ACTUAL-Aguarda a elaboração de despacho saneador ou a marcação de 
audiência prévia. 
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PROCESSO-oº. 434/20.4 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - Ana Maria de Carvalho Magalhães 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração que o vínculo de emprego que a A. 
detinha com o Município desde 4 de Novembro de 2002 era materialmente uma 
nomeação e pedidos com ele conexos. 
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VALOR DA ACÇÃO - € 30.000, 01 

ESTADO ACTUAL - Tem audiência prévia agendada para 15.11.2022. 
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PROCESSO-oº. 614/20.2 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - Maria Clara Enes Ferreira e Outros 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou de anulação do despacho 
do Sr. Vereador da área do Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC de 
02.04.2019 que autorizou a instalação de uma estação de radiocomunicações da NOS 
e respectivos acessórios no prédio sito na Rua do Alto do Xisto, n.º 7, freguesia de 
Santa Marta de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo. 

VALOR DA ACÇÃO-€ 30.000, 01 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar procedente a excepção de 
ilegitimidade activa dos Autores, absolvendo, consequentemente, o Município da 
instância. Os Autores interpuseram recurso da sentença para o TCAN, o qual negou 
provimento ao recurso, mantendo a sentença da 1.3 instância. Aguarda o decurso do 
prazo de trânsito em julgado da decisão. 
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PROCESSO-oº. 804/20.8 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - Paínhas Parques, S.A 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do R. a transferir para a A. a 
propriedade dos espaços comerciais projectados para o r/c dos edifícios 
administrativos e uma parte do parque de estacionamento, nos termos do ponto 3., 
alínea f) do contrato de concessão da obra de construção e de exploração do parque 
de estacionamento da Praça da Liberdade, e dos Edifícios Administrativos, celebrado 
em 29.06.2004, e pedidos conexos. 
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VALOR DA ACÇÃO - € 37.027, 355, 44. 

ESTADO ACTUAL-Fase instrutória. 
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PROCESSO-nº.1113/20.8 BEBRG-A- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Providência Cautelar 

REQUERENTE-José Carlos Moreira de Freitas 

REQUERIDO - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do despacho do Sr. Presidente 
da CMVC de homologação do relatório de avaliação final do período experimental do 
Autor elaborado pelo respectivo júri, em 30.01.2020, e que considerou o mesmo não 
ter a aptidão física necessária para o exercício das funções incluídas no conteúdo 
funcional de assistente operacional - serralheiro, e bem assim, pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO-€ 10.795,00. 

ESTADO ACTUAL - Foi admitida perícia médico-legal ao requerente, aguardando
se o resultado da mesma. 
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PROCESSO-nº.1113/20.8 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR-José Carlos Moreira de Freitas 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OB.JECTO/PEDIDO-Pedido de declaração de nulidade ou de anulação do despacho 
do Sr. Presidente da CMVC de homologação do relatório de avaliação final do período 
experimental do Autor elaborado pelo respectivo júri, em 30.01.2020, e que 
considerou o mesmo não ter a aptidão física necessária para o exercício das funções 
incluídas no conteúdo funcional de assistente operacional - serralheiro, e bem assim, 
pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 10.795,00. 

ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados. 
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PROCESSO- nº. 420/21.7 TSVCT-Juízo Local Cível de Viana do Castelo-J3 

ESPÉCIE - Expropriação 

EXPROPRIADA - Coelhos & Sousa - Sociedade de Construções, Lda. 

EXPROPRIANTE - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de fixação da justa indemnização em€ 190.367,00 pela 
expropriação de uma parcela de terreno com a área de 246,00 m2 a desaf ectar do 
prédio urbano sito no Sítio de Cruz das Barras, no Lugar da Abelheira, na União de 
Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela. 

VALOR DA ACÇÃO - € 152 942,30 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida decisão arbitral, tendo a expropriada recorrido 
da mesma e o expropriante respondido ao recurso. Aguarda a decisão do recurso. 
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PROCESSO-nº. 670/21.6 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Processo Cautelar 

REQUERENTE - Prótoiro - Federação Portuguesa das Associações Taurinas 

REQUERIDO - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia de várias deliberações da AM 
e da CM relativas à demolição do edifício da Praça de Touros de Viana do Castelo e à 
edificação da Praça Viana e pedido de embargo das referidas obras de demolição e de 
edificação. 

VALOR DA ACCÃO - € 30.000,01. 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar procedente a excepção de 
ilegitimidade activa da requerente e, consequentemente, a absolver o Município da 
instância. A requerente interpôs recurso da mesma, tendo o TCAN negado 
provimento ao mesmo e, consequentemente, mantido a decisão do TAF de Braga. A 
Requerente interpôs recurso de revista para o STA, o qual não foi admitido. Aguarda 
o decurso do prazo de trânsito em julgado do Acórdão. 
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PROCESSO- nº. 2025/21.3 T8VCT-Juízo Central Cível de Viana do Castelo-J3 

ESPÉCIE - Acção com Processo Comum 

AUTORA-RTP - Rádio Televisão Portuguesa, S.A 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

t 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de resolução do contrato promessa de compra e venda 
celebrado entre as partes em 17.11.1992 relativo a uma parcela de terreno destacada 
do prédio propriedade do Município situado nas Azenhas de D. Prior, por 
incumprimento definitivo do Município e pedidos indemnizatórios conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 419.681,24 

ESTADO ACTUAL-Aguarda remarcação da audiência final. 
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PROCESSO - nº. 1041/21.0 T8VCT- Juízo Central Cível de Viana do Castelo -Jl 

ESPÉCIE - Acção com Processo Comum 

AUTORES-Maria Luísa Coelho Zuzarte Cortesão Abreu e Outros 

RÉU -APA, I.P. 

INTERVENIENTE PRINCIPAL- Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de restituição de posse de prédios rústicos situados na 
Rua da Praia de Carreço, Montedor, freguesia de Carreço, inscritos na matriz sob os 
artigos 8253 e 8255 e pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 68.460,00 

ESTADO ACTUAL-Tem audiência final agendada para o dia 13.12.2022. 
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PROCESSO-oº. 591/21.2 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Popular 
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AUTORA - Prótoiro - Federação Portuguesa das Associações Taurinas 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação de várias 
deliberações da AM e da CM relativas à demolição do edifício da Praça de Touros de 
Viana do Castelo e à edificação da Praça Viana, pedido de embargo das referidas 
obras de demolição e de edificação e pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01. 

ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados. 
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PROCESSO - nº. 2913/21.7 TSVCT-Tribunal Judicial de Viana do Castelo - Juízo 
Local Cível - J3 

ESPÉCIE - Acção Declarativa Comum 

AUTORA - Maria do Carmo Correia Dias de Sousa Pereira 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do negócio celebrado entre 
as partes (aquisição por acessão industrial imobiliária de uma parcela de terreno com 
a área de 504 m2 a destacar do prédio inscrito na matriz sob o art. 105 da freguesia 
de Monserrate, propriedade do Município) e, em consequência, pedido de condenação 
do Município na restituição da quantia de€ 25.057,30 à Autora e pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01. 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção totalmente 
improcedente e a julgar procedente a reconvenção deduzida pelo Município, tendo a 
Autora sido condenada a pagar ao Município a quantia de€ 12.528,65, acrescida de 
juros de mora vencidos e vincendos até efectivo e integral pagamento. Aguarda o 
decurso do prazo de trânsito em julgado. 
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PROCESSO-oº. 2242/21.6 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Outros Processos Cautelares 

REQUERENTES - A VIC, S.A e Outro 
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REQUERIDO - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do despacho de 13.06.2021 do 
Sr. Vereador da área funcional do Planeamento e da Gestão Urbanística que licenciou 
os trabalhos de aterro no prédio sito no Lugar de Santoinho, freguesia de Darque, 
deste concelho, inscrito na matriz predial urbana sob o art. 3877 e pedido com ele 
conexo. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01. 

ESTADO ACTUAL - Aguarda o agendamento de audiência final ou a prolação de 
sentença, sem necessidade de produção de prova adicional. 
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PROCESSO-nº. 323/22.8 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORES-Alcídio da Rocha Araújo e Outros 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJ ECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município a abster-se de desenvolver 
quaisquer operações materiais ou outros actos jurídicos com vista à execução da obra 
pública de construção de canil no prédio sito no Lugar de Terronha, Rua da Portela, 
União de Freguesias de Cardielos e Serreleis, deste concelho e pedidos com ele conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00. 

ESTADO ACTUAL - Aguarda a prolação de despacho saneador ou o agendamento 
de audiência prévia. 
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PROCESSO-nº. 459/22.5 BEBRG- V.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Outros Processos Cautelares 

REOUERENTE-Nunex- Worldwide, S.A 

REQUERIDO - Município de Viana do Castelo 
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do despacho do Sr. Presidente 
da CMVC de 24.02.2022 no âmbito do P. A V2021/00709 (procedimento de 
licenciamento de actividade industrial) e pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 1.460.000,00. 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar o processo cautelar totalmente 
improcedente. A requerente interpôs recurso da sentença, tendo o TCAN negado 
provimento ao mesmo. A requerente interpôs recurso de revista do Acórdão do TCAN 
para o STA, o qual não foi admitido. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em 
julgado da decisão do STA. 
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PROCESSO - nº. 957/22.0 BEPRT - U.O 2 - TAF do Porto 

ESPÉCIE - Processo de Contencioso Pré- Contratual 

AUTORA-Ronsegur- Rondas & Segurança, Lda. 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

CONTRA-INTERESSADA - Segurvez - Segurança Privada Unipessoal, Lda. 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da CMVC 
de 27.04.2022, o qual adjudicou à contra-interessada a prestação de serviços de 
segurança, vigilância humana e electrónica para os edifícios municipais, no âmbito do 
concurso público n.º 975/2021 e pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 457.621, 56. 

ESTADO ACTUAL-Fase de alegações escritas. 
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PROCESSO- nº. 1990/22.8 TSVCT-Juízo de Trabalho de Viana do Castelo-Jl. 

ESPÉCIE - Acção de Processo Comum 

AUTOR-João Filipe Salgado Ramos 

RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outros 
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OBJ ECTO/PEDIDO-Pedido de declaração de ocorrência de despedimento ilícito do 
A. e pedido de condenação no pagamento de indemnização e de outras quantias 
decorrentes de tal despedimento. 

VALOR DA ACÇÃO - € 8.750,63. 

ESTADO ACTUAL-Aguarda reagendamento da audiência final. 
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PROCESSO- nº.1988/22.6 T8VCT-Juízo de Trabalho de Viana do Castelo -Jl. 

ESPÉCIE - Acção de Processo Comum 

AUTOR-Bruno Filipe dos Santos Costa 

RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outros 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ocorrência de despedimento ilícito do 
A. e pedido de condenação no pagamento de indemnização e de outras quantias 
decorrentes de tal despedimento. 

VALOR DA ACÇÃO - € 8.786,25. 

ESTADO ACTUAL-Tem audiência final agendada para o dia 13.09.2022. 
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PROCESSO- nº. 1991/22.6 T8VCT-Juízo de Trabalho de Viana do Castelo-J2. 

ESPÉCIE - Acção de Processo Comum 

AUTOR-Duarte Barbosa do Cruzeiro 

RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outros 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ocorrência de despedimento ilícito do 
A. e pedido de condenação no pagamento de indemnização e de outras quantias 
decorrentes de tal despedimento. 

VALOR DA ACÇÃO - € 8.841,88. 

ESTADO ACTUAL-Tem audiência final agendada para o dia 20.10.2022. 
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PROCESSO - nº. 1989/22.4 T8VCT - Juízo de Trabalho de Viana do Castelo - J2. 

ESPÉCIE - Acção de Processo Comum 

AUTOR- Cristiano André dos Santos Costa 

RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outros 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ocorrência de despedimento ilícito do 
A. e pedido de condenação no pagamento de indemnização e de outras quantias 
decorrentes de tal despedimento. 

VALOR DA ACÇÃO-€ 8.336,98 

ESTADO ACTUAL-Tem audiência final agendada para o dia 20.10.2022. 
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PROCESSO-oº. 800/10.3 BEBRG-A- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Processo de Execução 

EXEOUENTES-José Paulo Esteves Martins Pinheiro e outra. 

EXECUTADOS - Município de Viana do Castelo e APA, I.P. 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação dos executados a dar integral 
cumprimento à sentença proferida no processo declarativo, a qual condenou a APA, 
I.P a emitir novo parecer e o Município de Viana do Castelo a aguardar pela emissão 
do mesmo, e depois de recepcionado, a emitir o acto final do procedimento de 
legalização de obras no prédio sito na Rua das Laranjeiras, n.º 77, freguesia de Areosa, 
deste concelho. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01 

ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados. 
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PROCESSO - nº. 679/22.2 T8VCT-A - J3 - Juízo Central Cível de Viana do Castelo 

ESPÉCIE - Procedimento Cautelar 
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REQUERENTE - ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, Lda. 

REQUERIDO - Polis Litoral Norte, S.A 

INTERVENIENTE PRINCIPAL-Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de obras executadas e de restituição da 
posse à Requerente do seu prédio sito no Lugar de Lodeiro, freguesia de Afife, deste 
concelho, livre e no mesmo estado em que se encontrava antes da realização das obras. 

VALOR DA ACÇÃO - € 50.000,01. 

ESTADO ACTUAL - A Requerente desistiu do pedido, tendo sido homologada por 
sentença tal desistência. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado da 
decisão. 
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PROCESSO-nº. 760/21.5 BELRS - U.O 2-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Processo de Impugnação 

IMPUGNANTE - Fortissue Produção de Papel, S.A 

IMPUGNADA - ADAM - Águas do Alto Minho, S.A 

CONTRA-INTERESSADOS - Município de Viana do Castelo e Outros 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do acto administrativo 
praticado pela Comissão de Parceria do Sistema de Águas do Alto Minho em 
22.11.2019 de aprovação do tarifário a aplicar ao Sistema de Águas do Alto Minho 
para o ano 2020 e pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 214.139,76 

ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados. 
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Assembleia Municipal de Viana do Castelo 

Exmo. Senhor 
Membro do Executivo Municipal 

Circular N!! AM- 8 Data 21/Setembro/2022 

Assunto: SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Para os efeitos previstos no artigo 48º da Lei nº 169 /99, de 18 de Setembro, informo V. 

Exa. que no próximo dia 30 de Setembro (Sexta-feira), se realizará uma sessão ordinária desta 

Assembleia Municipal, com inicio pelas 21 horas, no Auditório do Pavilhão da AIMinho, desta 

cidade de Viana do Castelo, com a seguinte:-

ORDEM DE TRABALHOS 

1, INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA; 

2. 2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2022 - SMVC; 

3. ALTERAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DAARU DE ALVARÃES 

4, DELIMITAÇÃO DAARU -CIDADE NOVA 

5, RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL- PO 176/22 

6, DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 

SUPORTE PARA A ESTAÇÃO BASE DE RADIOCOMUNICAÇÕES DESIGNADA POR PERRE (20MN096) - PROC.º 

504/21 ATELCOM 

7, EUSÉBIO DIAS ROCHA- EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL- PROC. LEDI 435/22 - FREGUESIA 

DE CASTELO DO NEIVA- RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL; 

Mais se informa que os documentos que servem de suporte aos pontos da ordem de 

trabalhos constam do site da Câmara Municipal, no endereço www.cm-viana-castelo.pt, e podem ser 

consultados no referido site, clicando em autarquia, assembleia municipal, reuniões, expediente. 

Com os meus melhores cumprimentos. 

Passeio das Mordomas da Romaria• 4904-877 Viana do Castelo• ti! . 258 809 370 • fax 258 809 347 • www.cm-viana-castelo.pt • amunlcipal@cm-viana-castelo.pt • NIF 506 037 258 



(DOCUMENTO Nº 8) 

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, 

Tendo sido assinalada, pelo municipio de Viana do Castelo, a semana 

europeia da mobilidade, que ocorreu entre os dias 16 a 22 de setembro, e 

contou com um conjunto variado de iniciativas, de entre as quais a 

gratuitidade na utilização de autocarros elétricos durante o fim de semana, 

pergunto ao Senhor Presidente da Câmara Municipal se têm sido tomadas 

medidas relativamente à promoção e articulação de transportes públicos 

(autocarros) de ligação entre a sede do concelho e as freguesias. 

Os cidadãos queixam-se de deficit de ligações de transportes públicos entre 

as freguesias e a sede do concelho sobretudo aos fins-de-semana. 

Aproveito ainda para questionar sobre se têm sido desenvolvidos trabalhos 

pela Comissão de Trânsito, e o motivo pelo qual não foi àpresentado o 

devido relatório semestral, que nos termos do regulamento da referida 

Comissão devia ter sido apresentado na assembleia municipal de junho. 

Com efeito, a acessibilidade no concelho merece reflexões sérias. Entre 

várias situações que pretendemos abordar futuramente, a titulo de 

exemplo, assinalamos o seguinte: 

- É necessário solucionar problemas relacionados com o trânsito nas """""4 
C1l 

entradas e saidas da sede do concelho; ·füi 
'C1l o. 



- É necessário solucionar problemas relacionados ao estacionamento. O 

estacionamento existente é muito caro; 

- São precisas soluções alternativas à viatura automóvel para circulação na 

sede do concelho; 

- Qual a solução a adotar junto das entradas das escolas, nos horários de 

entrada e saida de alunos? Isto é um grave problema porque os pais não têm 

local onde encostar de forma segura, por uns minutos e sem atrapalhar o 

trânsito, para poder deixar e recolher as crianças. 

Temos que refletir sobre estes assuntos e pensar em conjunto uma solução 

que resolva estas problemáticas. 

Viana do Castelo, 30 de setembro de 2022. Assembleia Municipal de Viana 

do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD. 

N 
Cl:l 
s::: 
'So 
, (l:l 
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(DOCUMENTO Nº 9) 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

CERTID Ã O 
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO 

DE APOIO AOS ORGÃOS 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 20 de Setembro de dois mil e vinte e dois, consta a seguinte 

deliberação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - (14) 2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL - SMVC - Pela Vereadora Carlota Borges 

foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-A presente proposta 

de revisão orçamental, a segunda do ano económico 2022, foi elaborada nos termos e no estrito 

cumprimento das regras constantes do Plano Oficial da Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e do Sistema de Normalização Contabilística 

para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, 

ambos na redação em vigor mais atualizada, com o seguinte propósito: 1. Reforço das rubricas da receita 

07.02.09.02.01 e 07.02.09.02.02 - tarifa de resíduos sólidos fixa e variável, no valor de 850.000,00€ 

(oitocentos e cinquenta mil euros); Fundamentação: Deparamo-nos durante o ano de 2022 com novas 

condicionantes que afetaram de forma significativa a recuperação dos custos da atividade dos SMVC, 

condicionantes estas que nos obrigaram a uma revisão do tarifário nos pressupostos estabelecidos pelo 

ERSAR, expressos em dois princípios chave: Princípio da Recuperação de Gastos e Princípio de Defesa 

dos Interesses dos utilizadores. Este valor que reforçará a rúbrica da receita será obtido com a 

implementação do novo tarifário (já em vigor) aos utilizadores, assim como com o apoio mitigado do 

Município através dos protocolos celebrados entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e os 

Serviços Municipalizados de Viana do Castelo. 2. Reforço do montante da rubrica e despesa 02.02.23 -

Outros Serviços Especializados; no montante de 735.000,00 € (setecentos e trinta e cinco mil euros). 

Fundamentação: Em face do atraso da comunicação da entidade gestora "em alta" , decorrente do 

diálogo entre esta e a Entidade Reguladora do Serviço de Resíduos e, i) com destaque para o aumento 

do custo da deposição de resíduos urbanos em aterro, elevado de 7,88€/Ton. (2021) para 

26,49€/Ton.(2022), ii) numa altura em que o Plano e Orçamento dos SMVC se encontrava aprovado, iii) 

face à imprevisibilidade do incremento à data da proposta de orçamento, propõe-se, 

responsavelmente, o reforço do orçamento da despesa desta rubrica. 3. Reforço do montante da rubrica 

de despesa 02.01.02.02 - Combustíveis e lubrificantes - Gasóleo, no montante de 135.000,00 € (cento 

e trinta e cinco mil euros); Fundamentação: Conforme se ilustra no gráfico em baixo, o contexto da 
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Câmara Municipal de Viana do Castelo 

proposta de reforço na presente rubrica justifica-se pelo elevado incremento do preço dos 

combustíveis, designadamente, gasóleo simples, o combustível mais utilizado nos SMVC, sobretudo, 

pelas viaturas de recolha de resíduos urbanos. 

EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO EM PORTUGAL CONTINENTAL 

https://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt/estatistica/preco-medio-diario/ (09/08/2022) 

2ª Revisão ao Orcamento da Receita 

Código Designação Montante 

RECEITA CORRENTE 

VENDAS DE BENS E SERVIÇOS 

07 VENDAS DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 

0702 SERVIÇOS 

07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS 

0702090201 TARIFA FIXA 168.403,02 € 

0702090202 TARIFA VARIÁVEL 168.403,02 € 

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

060501 CONTINENTE 513.193,96 € 

TOTAL DAS RECEITAS 850.000,00 € 

2ª Revisão ao Orcamento Desoesa 

Orgânica 
Classificação 

Designação 
Montante 

económica Orgânica Económica 

03 DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 850.000,00€ 
DESPESA CORRENTE 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020102 COMBUSTÍVEIS E LUFRICANTES 
02010202 GASÓLEO 115.000,00€ 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020223 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 735.000,00 € 

TOTAL DAS DESPESAS 850.000,00 € 
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Face ao exposto e ao facto de tratar-se de uma revisão orçamenta modificativa, o Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo reunido no pretérito dia 8 de setembro do 

corrente ano, deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 33º e da alínea a) do 

n21 do artigo 252 da Lei n.2 75/2013 de 12 de setembro, conjugados com o disposto na alínea b) do ponto 

8.3.1.4 do POCAL, propor à Exma. Câmara Municipal a aprovação da presente revisão orçamental 

modificativa e a subsequente remessa à Digníssima Assembleia Municipal de Viana do Castelo, para 

aprovação. (a) Carlota Borges.". Em face do que precede, a Câmara Municipal deliberou, ao 

abrigo nomeadamente 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, propor à aprovação da Assembleia Municipal a presente revisão orçamental. Esta 

deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e 

dos Vereadores Carlota Borges, Ricardo Rego, Fabíola Oliveira, e a abstenção dos 

Vereadores Eduardo Teixeira, Paulo Vale, Ilda Araújo Novo e Cláudia Marinho. Por 

ultimo foram apresentadas as seguintes declarações de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO DO 

PSD-O PSD entende que o aumento de custos da deposição dos resíduos é incomportável. Parece-nos ser 

de tomar uma posição forte relativamente a esta matéria. (a) Eduardo Teixeira; (a) Paulo Vale.". 

"DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU - A CDU Abstém-se neste ponto reiterando a sua posição sobre o 

processo de privatização da RESULIMA pois tal facto origina esta discrepância em relação às despesas 

dos SMVC. A CDU sempre se opôs a esta tomada de posição (privatização) deste serviço, que conduziria 

a aumentos de preços e à secundarização qualidade do serviço e da missão de servir as populações. O 

aumento estrondoso da tonelada de resíduos sólidos imposto por esta empresa em 2021, só prejudicou 

as populações/comerciantes e por sua vez o aumento da tarifa para os utilizadores. Independentemente 

do aumento da tarifa que agora se fará sentir em Setembro esta não irá de forma aliviar as despesas já 

decorrentes o que nos leva a pensar, que num futuro muito próximo, poderão surgir novos aumentos. 

Sabemos que estas medidas extrapolam os SMVC, mas foram estas opções e outras do género (AdAM) 

que ditaram esta sentença. (a) Claudia Marinho." "DECLARAÇÃO DE VOTO DO CDS/PP - De uma 

forma objetiva e clara: A proposta de revisão orçamental decorre da deliberação aprovada na reunião 

de 14 de Junho, em que foi alterado o tarifário dos Resíduos Urbanos para o ano de 2022. Por 

imponderáveis motivos de saúde, o CDS não esteve representado. A estimativa da receita resultante 

dessa alteração, 850 mil euros, é o resultado da aplicação da tarifa associada aos consumos de água. Os 

reforços do montante das rubricas de despesa propostos estão fundamentados e não se questionam, 

tendo em conta os pressupostos. Contudo, verifica-se que o agravamento do tarifário decorre 

diretamente do aumento do custo da deposição de resíduos urbanos em aterro, que foi aumentado de 

7,88 euros por tonelada para 26,49 euros a tonelada. O aumentou, inexplicável, pois da ata da reunião 

de então nada consta que o justifique minimamente, foi mais de 363%, que se reflete, impiedosamente, 
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na fatura dos consumidores. Assim, para o CDS impõe-se que faça a seguinte pergunta: porque 

aumentou de forma tão brutal o custo do depósito por tonelada no aterro? Quais as razões que 

justificam este aumento? São de esperar mais aumentos no custo da deposição dos resíduos? Os 

Vianenses, já seriamente penalizados, vão continuar a suportar estes aparentes despropósitos? (a) lida 

Araújo Novo". "DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS - Entre 2012 e 2014, o Município de Viana do Castelo 

mostrou-se contra a privatização da EGF (Empresa Geral de Fomento, SA), manifestando-se junto do 

Ministro das Finanças e do Ambiente de então. Alegando que a privatização não protegia uma Gestão 

e um Serviço Público de proximidade às populações, assim como o regime de tarifário a aplicar aos 

munícipes seria, no futuro, severamente agravado. É público que os Municípios de Viana do Castelo, 

Barcelos, Ponte de Lima, Esposende, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, acionistas da empresa 

Resulima - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., sempre discordaram da intenção do 

Governo em privatizar a EGF. Estes Municípios defenderam a não privatização da totalidade do capital 

do Estado na Resulima, assumindo esta posição em Assembleia Geral da Empresa, bem como 

manifestaram a intenção e a vontade de adquirirem o capital social do Estado para promoverem a 

gestão deste serviço na ótica do interesse público. Esta opção foi vetada pelo Governo de então, que 

numa atitude altiva, ignorou os Municípios referidos e avançou para a privatização, impondo um modelo 

que, claramente sabemos, não nos protege. As nossas dúvidas e receios confirmaram-se e as 

consequências estão à vista. A resistência dos Municípios ao aumento do tarifário continua, mas numa 

clara posição subalterna relativamente à empresa privada, que de certa forma está alinhada com os 

pressupostos da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos), remetendo assim os 

Municípios para um simples exercício de cumprimento dos Princípios da Recuperação dos Gastos e da 

Defesa dos Interesses dos Utilizadores, de forma a garantir a sustentabilidade económica e financeira 

da empresa, continuando com a garantia da qualidade do serviço prestado. Consciente do considerável 

impacto socioeconómico nos cidadãos/clientes, o Município de Viana do Castelo está a suportar em 

quase 50%, a fatura que adveio deste aumento do custo da deposição de resíduos urbanos em aterro. 

Bem sabemos que foram investidos mais de 31 M€ na construção e exploração do novo aterro. Também 

sabemos que os custos operacionais dispararam, mas continuamos convencidos de que um modelo de 

gestão exclusivamente público garantiria e serviria melhor o interesse dos Municípios e, consequente, 

dos cidadãos. (a) Luís Nobre; (a) Carlota Borges; (a) Ricardo Rego; (a) Fabíola Oliveira". - - - - - - - - - - - -

- - - 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, trinta de Setembro do ano 

de dois mil e vinte e dois.· ·Qm~;;:7;~· .... · ................. . 
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(DOCUMENTO Nº 10) 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

Segunda Revisão Orçamental 2022 - SMVC 

Muito boa noite 

Começo por cumprimentar a 

Sra. Presidente da Assembleia Municipal e demais membros da mesa e, 

permitam que, nas vossas pessoas, cumprimente os demais presentes 

O segundo ponto da ordem de trabalhos leva-nos a avaliar e a votar a 

Segunda Revisão ao Orçamento de 2022 dos SMVC, nomeadamente, no 

que respeita ao reforço da rubrica de receita - "tarifa de resíduos sólidos 

fixa e variável" no montante global de 0,85 milhões eur. 

• Que compreende, quer um aumento das tarifas, já em prática a 

partir do mês de Agosto (curiosamente, período normalmente de 

férias dos Vianenses), passado de 7,88 eur/ton em 2021 para 26,49 

eur/ton em 2022 o que, equivale a um aumento brutal de 236%, é 

verdade, 236%. 

• Quer a uma maior comparticipação por parte do município. 

Tendo como contrapartida, as rubricas de custos "Outros Serviços 

Especializados" com 0,735 milhões de eur e a rubrica de "Combustíveis e 

Lubrificantes" com 0,135 milhões eur (ou, afinal, de 0,115 milhões eur terá 

sido certamente um lapso) 
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No entanto, em momento algum são detalhados ou identificados os ditos 

"condicionantes" e, em que medida, afetaram de forma significativa a 

recuperação dos custos da actividade dos SMVC. 

De igual modo, nada é referido sobre a evolução futura destes 

condicionantes, desta "caixa negra" e, portanto, sobre a necessidade de 

os Vianenses, direta (por via dos aumentos das tarifas) ou indiretamente 

(via orçamento municipal) continuarem a arcar com estes custos, ou até, 

previsivelmente, com valores bem superiores a estes. 

Mas, minhas senhoras e meus senhores, a revisão dum orçamento não 

pode ser, um mero proforma. 

Esta Assembleia, e os Vianenses, mereciam uma explicação clara e 

detalhada do apuramento deste montante, permitindo, um escrutínio e 

previsão desta dificuldade, assim como, perceber que medidas poderiam 

ter sido já acauteladas, em tempo, por forma a, mitigar ou até, eliminar a 

extensão deste problema. 

Perante isto, mais uma vez, só nos resta "ter fé", de que, o montante 

apurado é, realmente, o mais adequado. 

Perante esta desinformação só resta mesmo, a esta Assembleia e aos 

Vianenses, pagar a factura, e as demais facturas que nos sejam 

apresentadas, sejam elas qual forem. 

Sr. Presidente, 

como podem os Vianenses ser confrontados com custos desta 

envergadura, sem qualquer planeamento, ou previsão, parecendo até 

tratar-se de uma total surpresa, revelador de um descontrolo inaceitável 

sobre a realidade do município, dos seus riscos e impactos. 

O Orçamento é um documento que, por natureza, deve, exatamente, 

prever e apontar medidas mitigadoras para os choques a que o Município 

possa estar exposto. 

Mas, Sr. Presidente, 
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em que altura deste ano foi aumentado o custo da deposição de resíduos 

urbanos em aterro? 

Qual, ou quais, os verdadeiros motivos para este incremento nos custos? 

Vamos mesmo ficar por aqui este ano (relembramos que, relativamente 

ao mesmo problema, já foi aprovada uma transferência de verbas de 0,2 

milhões de eur (na primeira revisão do orçamento dos SMVC, totalizando, 

portanto, agora, 1,05 milhões de eur) que anualizando rondará o valor dos 

1,7 milhões? 

Ou será que estes custos vieram para ficar? 

Qual o custo da deposição dos resíduos urbanos em aterro para o próximo 

ano e seguintes? 

O anterior aterro já foi selado? Vai passar a gerar receita por via do 

biogás? 

Em que foram investidos os 31 milhões? 

Se até ao momento a empresa assumiu uma grande parte destes custos, 

que agora, depois do período eleitoral, estão a ser transmitidos, não ficou 

esvaziada de fundos próprios, necessários para a realização de novos 

investimentos? Ou também vão ser incluídos em novos aumentos? 

Que medidas estão a ser tomadas, junto da população, para minimizar a 

deposição de resíduos urbanos em aterro, e que efeitos elas têm causado 

na influência das atitudes dos Vianenses, nomeadamente no sentido da 

reciclagem dos mesmos e no apuramento do "poluidor pagador"? 

Como tem evoluído a deposição dos resíduos, a previsão da duração do 

aterro mantem-se? 

Já deveria ter sido criado um ecossistema virtuoso para que, fosse 

valorizada a recolha e tratamento do lixo, passando a pagar o kg (ou 

criando um vale} da recolha do papel, assim como do plástico ou do vidro 

recorrendo-se igualmente à compostagem, sacos para depósito de 

resíduos numerados para melhor descriminação de custos, etc. 
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Esta é a visão que o PSD defende e que, conforme constatamos, tanto nos 

distingue. 

A manutenção do serviço de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais na esfera dos SMVC, tal como o defendido pelo PSD, teria 

contribuído, certamente, para amortecer ou absorver este impacto. 

Sr. Presidente, 

julgamos que continuam a faltar todas ou muitas explicações para 

entender verdadeiramente a dimensão deste assunto pelo que, 

propomos, a realização duma Assembleia extraordinária dedicada a este 

tema. 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

posto isto, o sentido de voto da bancada do PSD, nesta matéria, só pode 

ser o da abstenção. 

Obrigado 
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(DOCUMENTO Nº 11) 
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CDU - Coligação Democrática Unitária PCP-PEV 

Declaração de voto referente ao ponto 2- 2ª revisão orçamental 2022 - SMVC 

A CDU abstém-se neste ponto da ordem de trabalhos em concordância com a posição 

da Vereadora da CDU na reunião de Câmara Municipal. 

Reiteramos a nossa posição sobre o processo de privatização da Resulima, facto que 

causou estas discrepâncias em relação às despesas dos SMVC. 

A CDU foi desde o primeiro dia contra esta privatização, que levaria a aumentos de 

preços e à secundarização da qualidade do serviço e dever de servir a população 

eficientemente. 

O aumento exponencial da tonelada de resíduos sólidos, imposto por esta empresa 

em 2021, só prejudicou as populações e comerciantes, e por sua vez o aumento da 

tarifa para os utilizadores. 

Independentemente do aumento da tarifa que agora se fará sentir em Setembro, esta 

não irá de forma alguma aliviar as despesas já decorrentes, o que nos leva a pensar, 

que num futuro muito próximo, poderão surgir novos aumentos. 

Sabemos que estas medidas ultrapassam os SMVC, mas foram estas opções e outras, 

como a constituição da AdAM que causaram uma menos-valia para a população. 

Viana do Castelo, 30 de Setembro de 2022 

O Agrupamento da CDU, 



(DOCUMENTO Nº 12) 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

CERTID Ã O 
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO 

DE APOIO AOS ORGÃOS 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 26 de Julho de dois mil e vinte e dois, consta a seguinte deliberação: - -

- - - (19) ALTERAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DA ARU DE ALVARÃES:- Pela 

Vereadora Fabíola Oliveira foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

" PROPOSTA- ALTERAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE ALVARÃES - INTRODUÇÃO 

A ARU de Alvarães foi aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de Viana do Castelo na sua 

sessão ordinária datada de 28 de junho de 2019, sob proposta da Câmara Municipal, comunicada ao 

Instituto da Habitação e da reabilitação Urbana (IRHU) a 16 de julho de 2019, e publicada em Diário da 

República através do Aviso n.º 12850/2019, de 12 de agosto de 2019, retificado pela Declaração de 

Retificação n.0 721/2019 de 17 de setembro de 2019. 

O presente documento procede à alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de 

Alvarães, ao abrigo do n.0 6 do artigo 13.º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU - Decreto

Lei n.0 307/2009, de 23 de outubro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 

na sua versão atual), relativo à aprovação e alteração, segundo o qual após a definição do limite da ARU 

é possível proceder à sua alteração, através dos procedimentos aplicáveis para a sua aprovação. 

A presente proposta de alteração de delimitação diz respeito à integração de alguns núcleos urbanos 

localizados ao longo dos traçados da antiga EN 305 e dos arruamentos de acesso a Vila Fria e S. Romão 

do Neiva, no seu desenvolvimento para poente a partir do centro da freguesia e do largo de que constitui 

o polo de distribuição da rede viária existente. 
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ARU ALVARÃES -Áreas a incluir na nova delimitação (a azul) 

Na reavaliação da delimitação da ARU identificaram-se alguns núcleos urbanos localizados ao longo 

dessas vias estruturantes e caraterizados pela existência de conjunto edificados, integrando algumas 

construções de valor patrimonial e religioso, e que carecem de um processo de recomposição urbana, 

tanto ao nível do edificado como do espaço público. 

Neste processo, foi possível constatar que áreas contíguas apresentam as mesmas características 

morfológicas e tipológicas das incluídas na ARU e por outro lado que elementos 

urbanos estruturantes para a persecução e afirmação dos objetivos estabelecidos não estavam 

integrados, justificando por essa razão a alteração da delimitação. 

A redefinição desta ARU é proposta apenas no que diz respeito à sua área de delimitação e à atualização 

dos benefícios fiscais e incentivos financeiros (segundo o mais recente quadro legislativo), mantendo-se 

na sua totalidade as propostas iniciais relativas às suas dinâmicas de desenvolvimento e políticas 

urbanísticas, que se entendem atuais e fundamentais para o estabelecimento de um processo 

regenerador e [re]qualificador do tecido urbano. 

Assim, a presente a proposta de alteração de delimitação da ARU de Alvarães, de acordo com o ponto 

2 do artigo 13.º do RJRU, contém os seguintes elementos: 

a) Enquadramento geral; 

b) Memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área abrangida 

e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

c) Quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais; e 

d) Planta com a delimitação da área abrangida. 

Mantêm-se no essencial os pressupostos que caraterizaram o anterior documento e que a seguir se 

transcrevem. 
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ENQUADRAMENTO GERAL 

A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se prevista pelo Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado 

pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. 

De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa "área territorialmente delimitada que, 

em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, 

justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em 

instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana." 

A proposta de delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana no território de Viana do Castelo, enquadra

se na estratégia de desenvolvimento definida para o Município, que tem na reabilitação urbana e na 

melhoria do ambiente urbano um dos seus principais pilares de sustentação. 

A delimitação das ARU dotará o Município de ferramentas mais eficazes para contribuir para a 

prossecução da missão consagrada pelo plano estratégico em vigor para o período 2012 - 2020: "Atrair 

investimento orientado para a consolidação de dinâmicas económicas existentes / emergentes com 

sentido de inovação, num quadro de crescente coesão e sustentabilidade, contribuindo para a afirmação 

de Viana do Castelo nos planos regional e nacional. 

Além da habilitação destas áreas a um conjunto de incentivos previstos pela legislação em vigor, 

discriminados em cada uma das propostas, pretende-se que estas áreas, para as quais foram 

identificados alguns problemas e algumas potencialidades venham a construir-se como focos de 

regeneração urbana cujos efeitos sejam replicáveis e extensivos a áreas territoriais mais vastas. 

Com este fim, foram definidos 4 domínios de atuação, dentro dos quais são elencados os objetivos que 

estarão na base das ações a definir no âmbito das Operações de Reabilitação Urbana subsequentes à 

delimitação destas ARU: 

Crescimento Inteligente 

Os territórios inteligentes são aqueles que conseguem criar uma atmosfera propícia ao desenvolvimento 

e à circulação do conhecimento, das ideias, da aprendizagem e da inovação. Para tal, além da 

intervenção no sistema de inovação, composto pelas instituições, pelas organizações, pelas empresas, 

etc., torna-se necessário intervir nos sistemas digitais que permitem a comunicação e a difusão da 

informação, bem como no processo de capacitação da população em geral através do aumento dos 

níveis de educação e de competências. 

Crescimento Sustentável 

Embora a sustentabilidade, enquanto conceito alargado, esteja subjacente ao conceito estratégico 

desenvolvido e presente em todos os domínios de atuação, são incluídos neste domínio os objetivos que 

relacionam desenvolvimento com eficácia económica e sustentabilidade ambiental. 

Ganham, por isso destaque os temas relativos à difusão e adoção de práticas de intervenção preventiva 

sobre as estruturas construídas (edificado e infraestruturas), o programa de investimento público e fontes 

de financiamento, bem como à adoção de práticas nos domínios da construção e da mobilidade que 

contribuam para a diminuição dos custos energéticos e para a redução da poluição atmosférica e sonora. 
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Ao nível de áreas onde cessaram atividades industriais e que, por esse motivo, permanecem 

desqualificadas e inaptas, interessa também promover a sua recuperação e descontaminação. 

Crescimento Inclusivo 

Integram este domínio de atuação as medidas relativas às condições de vida das populações, 

nomeadamente das comunidades desfavorecidas, da criação de empregos, da exclusão social e da 

resolução ou mitigação de alguns constrangimentos relacionados com a mobilidade e com o acesso a 

serviços de apoio à infância e à 3ª idade. 

Além deste aspeto, deverão ainda ser tomadas em consideração intervenções integradas que adicionem 

à vertente programática e assistencial, as intervenções físicas que melhorem as condições de habitações 

em bairros e em áreas deprimidas, bem como a requalificação dos espaços públicos envolventes. 

Administração e Gestão do Território 

Este domínio de atuação é constituído por medidas destinadas a tornar mais clara e assertiva a relação 

existente entre a administração e a população, tendo a reabilitação urbana como referência. 

Nesse sentido, pretende-se estabelecer um programa de investimento e de iniciativas públicas, um 

contexto regulamentar, económico e fiscal, bem como medidas de gestão adequadas que contribuam 

para a criação de um quadro de referência mais nítido e estável na gestão destas partes do território. 

Por fim, pretende-se também garantir que as entidades privadas e públicas tenham acesso preferencial 

a fontes de financiamento específicas para a reabilitação urbana. 

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

1. Enquadramento 

1.1 Enquadramento legal 

A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se prevista pelo Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado 

pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. 

De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa "área territorialmente delimitada que, 

em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, 

justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em 

instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana." 

1.2 Enquadramento territorial 

A área alvo de delimitação tem cerca de 65,6 ha e a população residente, de acordo com os Censos de 

2011, é composta por cerca de 578 indivíduos, correspondendo estes valores a 22,0% da população e 

a 7,2 % da área da freguesia de Alvarães. 

Os dados atualmente disponíveis no Censos de 2021 para a freguesia, revelam um decréscimo 

de cerca de 6, 1 % na população residente (2623 indivíduos em 2011 e 2462 indivíduos em 2021) que 

se refletirão necessariamente na área da ARU. 

Esta é composta por vários núcleos ou lugares que refletem a sua ocupação distribuída no território ao 

longo da rede viária que a atravessa: 
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• o lugar da Igreja, centro urbano associado às principais acessibilidades rodo e ferroviárias e 

aos equipamentos religiosos e administrativos da freguesia; 

• os lugares de Souto do Monte e Valverde que se desenvolvem sobre a estrada para Vila Fria 

e a antiga ligação a Darque e Viana do Castelo, confinante com as concessões mineiras aí 

existentes; 

• o lugar da Costeira, principal localização das jazidas de caulinos, estendendo-se na planície 

até ao rio Neiva e onde se implantam as antigas unidades industriais; 

• os lugares de Viso, Padrão, Sião ou Meiriços, implantados ao longo do traçado da rua dos 

Cruzeiros, antiga ligação para o convento de S. Romão do Neiva, em tempos igreja matriz da 

freguesia. 

A área proposta para a delimitação da ARU corresponde genericamente ao primeiro daqueles núcleos, 

localizado a sul do traçado da linha do caminho-de-ferro, abrangendo o centro urbano da freguesia e 

estendendo-se ao longo das principais vias de acesso até ao limite das ocupações existentes. 

Trata-se de uma área atravessada pela antiga EN 305 e pelas ligações a Vila Fria (R. de São Miguel) e 

a S. Romão do Neiva (Rua dos Cruzeiros/EM 543), constituindo um ponto aglutinador de um conjunto 

de equipamentos (centro de saúde, junta de freguesia, associação cultural, igreja paroquial, centro 

paroquial, cemitério, etc.), para além de alguns comércios e serviços que qualificam esta área como uma 

centralidade urbana, na medida em que concentra serviços disponibilizados a um território mais vasto. 

Contudo, quando analisado o espaço público, esta área apresenta algumas debilidades, quer ao nível 

da sua estrutura, uma vez que se verificam descontinuidades entre partes do tecido urbano, resultantes 

de operações urbanísticas desarticuladas entre si, quer ao nível das suas caraterísticas e qualidade, 

principalmente quando analisadas do ponto de vista do peão. 

A este nível, os arruamentos apresentam, em termos gerais, perfis desenhados em função do automóvel, 

com faixas de rodagem muito largas e passeios demasiado exíguos, não havendo passadeiras, lancis 

rebaixados ou mobiliário urbano. A qualidade dos materiais de pavimento e do seu estado de 

conservação é também deficiente, obstaculizando a mobilidade em boas condições de pessoas com 

mobilidade reduzida ou condicionada (portadores de deficiência, idosos, crianças, pessoas com 

carrinhos de bebé). 

A centralidade da área como centro cívico da freguesia não se reflete no desenho do seu espaço público 

permanecendo ainda hoje como um ponto de atravessamento de acessibilidades viárias. 

Por fim, quando analisado o edificado existente nesta área, verifica-se que grande parte possui mais de 

30 anos, pelo que se justifica a adoção de medidas que contribuam para a sua reabilitação. 

1.3 Enquadramento histórico e urbanístico 

A freguesia de Alvarães tem a sua génese na paróquia de S. Miguel de Alvarães que teve a sua origem 

na edificação da igreja com o mesmo nome cuja construção atual veio substituir a igreja antiga, tendo 

sido concluída no ano de 1937. 

Alvarães teve como primeira matriz a igreja do mosteiro beneditino de São Romão do Neiva, mas por 

volta de 1450, dada a sua distância e a dificuldade dos acessos à povoação, os habitantes desta 
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paróquia decidiram construir uma nova igreja no lugar hoje conhecido por esse nome e que deu o seu 

nome original - S. Miguel de Alvarães. 

Em 1524, o rei D. Manuel elevou-a a freguesia, e foi já no recente ano de 2004 elevada à categoria de 

vila. 

Esta freguesia pertenceu às Terras de Neiva, no «Termo» de Barcelos e só em 1835 passou para o 

concelho e distrito de Viana do Castelo. 

Localizada na área do Vale do Neiva, a região era composta de terras férteis, onde se concentravam 

pequenas propriedades destinadas à prática de agricultura de subsistência e à cultura do vinho, 

proporcionando a dispersão das ocupações. 

O rio Neiva, delimitando o território a sul, possuía alguma importância comercial refletida nas atividades 

produtivas que ali se desenvolviam - ao longo de seu percurso instalaram-se moinhos e azenhas para a 

moagem de cereais - e na construção de acessibilidades para os concelhos vizinhos de Esposende e 

Barcelos. 

As caraterísticas desses terrenos, em particular, a bacia de Alvarães a norte do rio Neiva, criaram uma 

depressão na qual se depositaram sedimentos fluviais e lacustres do Quaternário que vieram a constituir 

um recurso geológico importante para a região. 

A história de Alvarães passou desde sempre pela extração de argilas para o fabrico de telhas, tijolos e 

blocos de barro e ainda hoje existem fornos antigos que foram preservados como é o caso do forno 

telheiro de Alvarães classificado como monumento pelo Instituto Português de Arqueologia (n.º IPA 

160902011 ). 

A partir dos finais do séc. XIX, a disponibilidade da matéria-prima e a qualidade das acessibilidades 

existentes, em particular o caminho-de-ferro e a excelente rede de estradas existentes transformaram o 

sistema produtivo com a construção de grandes edifícios industriais como a Cerâmica Campos e a 

Cerâmica Rosas que tratavam e comercializavam os produtos extraídos para todo o território nacional. 

Atualmente as concessões mineiras existentes, ainda importantes na economia da região, reduzem-se 

em particular à extração de caulinos deixando os edifícios das antigas industrias em estado de abandono 

e degradação. 

A diversidade destas dinâmicas moldou e caraterizou o território da freguesia, refletindo-se no desenho 

e evolução das suas ocupações. 

A extensa rede viária que atravessa o território, de perfil sinuoso e adaptado ao cadastro e topografia 

dos terrenos, serve de elemento aglutinador dessas ocupações, dispersas em vários núcleos e lugares, 

mas ao longo das quais se implantam invariavelmente as construções. 

A análise da cartografia existente permite verificar a sua importância nas formas da ocupação, em 

particular no centro da freguesia, já desde os princípios do séc. XX. 

A confluência dos eixos viários constituídos pelo atravessamento da antiga EN 305, pela Rua dos 

Cruzeiros (EM 543) e pelos acessos a Vila Fria, Darque e à cidade de Viana do Castelo, 

concentram nesta área os principais equipamentos, comércios e serviços afirmando a sua centralidade. 

A Igreja paroquial, o cemitério e o apeadeiro dos caminhos-de-ferro, mais a norte, contribuem para 

reforçar essa ideia de espaço central. 
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As construções implantam-se à face da via pública e assumem um caráter urbano com algum desenho 

do espaço público. 

A Poente, os núcleos do Viso, Padrão, Sião ou Meiriços apresentam uma dispersão linear associados à 

antiga ligação do centro da freguesia para o convento de S. Romão do Neiva - antiga igreja matriz 

paroquial - e atual EM 343, e em que as construções de 1 ou 2 pisos se implantam à face da via pública 

apresentando ainda algumas caraterísticas associadas às atividades agrícolas existentes. 

A Sul, o lugar da Costeira associado aos terrenos de exploração dos caulinos e aos seus centros de 

produção, apresenta uma dispersão de ocupações assente numa malha urbana com um desenho muito 

irregular. 

As ocupações possuem um caráter pobre, reflexo de áreas degradadas em termos económicos e sociais. 

Para Norte, a estruturação das ocupações desenvolve-se ao longo da antiga EN 103 na ligação para 

Vila Fria, apresentando algumas bolsas de concentração nos lugares de Souto do Monte e Valverde que 

parecem refletir alguma densificação face à proximidade das concessões mineiras aí existentes. 

A proposta de delimitação para a ARU de Alvarães corresponde a esse núcleo central da freguesia, 

abrangendo as principais acessibilidades e equipamentos existentes. 

O perímetro definido abrange exclusivamente áreas classificadas como solo urbano nas Cartas de 

Ordenamento do PDMVC, a norte estende-se até ao traçado da linha do caminho-de-ferro integrando o 

apeadeiro e as suas instalações e acessibilidades, nos restantes limites, adota-se como critério a 

alteração do perfil da rede viária associando os terrenos que lhe são imediatamente adjacentes. 

A malha urbana existente reflete a forma de organização espacial, a qual foi desenhada sempre em 

função da rede viária que a atravessa, caraterizando-se ainda hoje como um lugar de cruzamento de 

vias ao longo das quais se foram instalando os diferentes equipamentos e edificações. 

As áreas mais periféricas a este centro mantêm esse princípio de ocupação, implantada ao longo das 

vias - ocupação existente - surgindo pontualmente algumas ocupações recentes de moradias 

unifamiliares com logradouro, sem reflexo no espaço público e que revelam espaços intersticiais por 

ocupar, sem estrutura viária clara e sem homogeneidade no edificado. 

Esta realidade manteve-se ao longo dos anos e apenas recentemente surgem novas dinâmicas de 

ocupação com a execução de um arruamento interior ao centro da freguesia - Av. Santa Cruz -, onde 

se estão a instalar novos equipamentos como a capela mortuária e o Centro Social, trazendo com isso 

uma progressiva transformação do desenho do centro urbano. 

A execução da variante à travessia da linha do caminho-de-ferro com o fecho da passagem de nível 

existente e consequente descontinuidade viária do troço da antiga EN 305, e a previsibilidade de 

execução da nova via estruturante a sul que fará a ligação entre o centro de Barroselas e o nó da A28 

(em fase de estudo prévio do traçado) complementam a intenção de desviar o tráfego viário daquele 

centro urbano e reformular a sua utilização. 

Esta necessidade ganha reforço considerando a natureza do tráfego pesado atualmente existente e a 

localização de diversas empresas de transportes de veículos pesados em zonas periféricas ou mesmo 

interiores à ARU, influenciando negativamente a circulação viária naquela área e a utilização do seu 

espaço público. 
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A instalação de novos usos no centro da freguesia não foi acompanhada pela execução de 

infraestruturas de apoio com reflexo no espaço público que acusa inclusive alguma degradação, causada 

pelo desgaste natural ou por ausência de infraestruturas, como rede de drenagem de águas pluviais ou 

iluminação pública e na área da ARU, em geral, com a intermitência da rede de águas residuais instalada. 

A importância da libertação do centro urbano da freguesia onde se localizam os principais equipamentos 

e atividades comerciais permitiria a requalificação do seu espaço público com o reperfilamento dos 

arruamentos e a introdução de mobiliário urbano, arborização e novas soluções de acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada, permitindo de alguma forma recriar a ideia de um centro cívico 

e aportando nova atratividade à sua utilização. 

1.4 Dinâmicas do Investimento privado no período de 2010 a 2021 

Visando a contribuição para a fundamentação sobre a área delimitada para a ARU de Alvarães, 

procedeu-se à análise dos dados estatísticos sobre o investimento privado, entre 201 O e 2021 . 

A análise dos dados estatísticos, ao nível do licenciamento de operações urbanísticas promovidas por 

particulares, confirma que estamos perante uma freguesia que apresenta baixos valores percentuais, 

inferior a 3,5% dos alvarás emitidos no Concelho de Viana do Castelo entre 201 O e 2021, sendo que os 

edifícios afetos a habitação unifamiliar têm uma larga predominância, 69% da totalidade dos alvarás 

emitidos. 

Uma análise detalhada da localização geográfica da totalidade dos alvarás emitidos, permite ainda aferir 

uma relativa (normal) proximidade destes ao centro da freguesia e dos equipamentos existentes. 

A avaliação da localização, predominância e natureza dos investimentos privados e as características 

morfológicas do aglomerado de Alvarães, versus os objetivos estratégicos que consubstanciam a criação 

da ARU na freguesia, suportou a decisão relativa aos seus limites espaciais. 

Concelho de Viana do Castelo/Freguesia Alvarães 

- Dados de licenciamento 201 O - 2021 

N!! DE ALVARÁS EMITIDOS POR ANO E TIPO NO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO COMPARATIVAMENTE À FREGUESIA DE ALVARÃES 

CONCELHO ALVARÃES % ALVARÃES 
2010 · 2021 20W -2021 /CONCELHO 

USOS HABITACIONAIS 3156 126 399% 
USOS MISTOS HABITAÇÃO/COMÉRCIO/SERVIÇOS 46 3 650% 
USOS NÃO HABITACIONAIS (ARMA2ÉNS/COMERCIO/SERVIÇOS 196 6 306% 
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS 94 5 532% 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS/CULTURAIS/EDUCATIVOS/RELIGIOSOS 39 2 513% 
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 34 o 000% 
ATIVIDADES AGRÍCOLAS (ARRECADAÇÕES/ANEXOS/ESTUFAS) 40 2 500% 
LOTEAMENTOS 27 1 3 70% 
OUTROS• 1931 48 2,49% 

TOTAL SOMA N2 ALVARÁS CONSTRUÇÃO 5563 193 3,47% 

* Aditamentos a alvarás de obras e loteamentos/anexos/ovp/alterações de fachada/alterações de utilização/etc; 

Dos 193 alvarás emitidos, 29 reportam-se a remodelações/ampliações e 69 a legalizações. 

ARU 2010-

2021 

Dos 54 alvarás emitidos na área da ARU, 10 reportam-se a remodelações/ampliações e 18 reportam-se a legalizações. 

% ARU/ 
FREGUESIA 

32 25,40% 
3 100,00% 
2 33,33% 
o 000% 
o 0,00% 
o 0,00% 
o 000% 
o 000% 

15 3125% 

54 27,98% 
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Da leitura dos dados estatísticos na área afeta à ARU, anos 2010 a 2021, regista-se que uma 

percentagem de 19% dos alvarás é relativa a obras de remodelação/ampliação de edifícios existentes 

e 33% a processos de legalização, valores que evidenciam a antiguidade da generalidade do parque 

edificado (mais de 30 anos), mas que estão em linha com as restantes freguesias do Concelho, 

considerando os vetores área da freguesia e nº de residentes. 

Relativamente às tendências anuais, no período de 201 O a 2021, não há a registar variações com 

relevância. 

1.5 Enquadramento estratégico 

A área alvo de delimitação tem vindo a sofrer transformações fruto das alterações na estrutura viária e 

funcional envolvente. A abertura do IC 1/A 28 e a consolidação da Zona Industrial do Neiva, vieram 

reforçar a atratividade do território envolvente encorajando a fixação de atividades, fruto da melhoria da 

acessibilidade relativa e do efeito de aglomeração gerado. 

Trazem consigo o potencial para a intensificação do tráfego de atravessamento para o eixo de ligação 

entre aquela zona e o nó da zona Industrial do IC 1/ A 28. Este é constituído pela antiga estrada nacional 

305/Rua da igreja/Rua de Alvarães e pela antiga estrada municipal 543/ Rua dos Cruzeiros, vias que 

ligam aquele nó à estrada regional 308, a única que une longitudinalmente todo o troço final vale do rio 

Neiva, a nascente da barreira formada pelos montes do Galeão, Monte Largo e Monte da Guilheta. 

Potenciam também a fixação de atividades de apoio, designadamente logística, geradores de tráfego na 

envolvente àquele polo industrial. 

A existência de explorações mineiras a sul da área a delimitar contribui significativamente para o tráfego 

de atravessamento, com destino ao porto de mar, incidindo sobre a antiga E. N. 305. 

A construção de equipamentos e qualificação do espaço publico tem vindo, sobretudo, a acontecer a sul 

do eixo Rua dos Cruzeiros/Rua da Igreja. A execução do troço urbano, a sul deste núcleo central, da Via 

do Vale do Neiva em conjunto com a ligação deste ao tramo já executado do restabelecimento à 

passagem desnivelada sob a linha do Minho, abrem a possibilidade ao desvio do tráfego de 

atravessamento bem como, ao que é gerado pelas atividades de apoio logístico. Tal torna possível a 

requalificação e infraestruturação do espaço publico, liberto daquele, permitindo um melhor ajuste entre 

a qualidade do ambiente urbano e acessibilidade, necessário garante de atratividade económica, 

geração de emprego e fixação de população. 

1.6 Enquadramento nos Instrumentos de Gestão do Território 

O instrumento de gestão do território aplicável a esta área é o Plano Diretor Municipal de Viana do 

Castelo, cuja revisão, da versão publicada por despacho do Ministro do Planeamento e Administração 

do Território no Diário da República nº 301, Série 11, 7° Suplemento, de 31 de Dezembro de 1991, alterado 

pela Declaração nº 91/98, publicada no Diário da República nº 66, 13 Série 11, de 19 de Março, foi 

aprovada em 11 de março de 2008 pela Assembleia Municipal e publicado através do Aviso nº 

10601/2008 no Diário da República, Série li, de 4 de Abril de 2008, com as sucessivas alterações, na 

sua atual redação. 
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De acordo com este plano, a área abrangida pela ARU de Alvarães encontra-se classificada 

exclusivamente em área de solo urbano, predominantemente como solo urbanizado - zonas de 

construção de colmatação /continuidade-, acompanhando as ocupações ao longo dos principais eixos 

viários e integrando ainda zonas de equipamentos existentes. 

Perifericamente e na transição com os espaços em solo rural, a área é ainda classificada como solo 

urbano/solo de urbanização programada - zonas de construção tipo li -, integrando igualmente zonas 

de equipamentos proposto, seja para construção de novo edificado, seja para ampliação do existente. 

A área delimitada para a ARU identifica ainda algumas prioridades de intervenção, em particular 

propondo uma Unidade Operativa de Gestão de Tipo 1 - Espaço Canal (UOPG 58), que corresponde 

parcialmente à área delimitada, e que pretende garantir a estruturação do tecido urbano afetado pela 

construção das acessibilidades previstas em plano - espaço canal V7.1 e V7.2 correspondente ao 

traçado da via do Vale do Neiva (ligação entre Barroselas e a zona industrial de Neiva junto ao nó da 

A28). 

2. Delimitação da ARU de Alvarães 

2.1 Competência 

A delimitação das ARU é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, sendo o ato de aprovação publicado em Diário da República. 

2.2 Objetivos 

A definição da ARU de Alvarães tem os seguintes objetivos: 

a) Promover o Crescimento Inteligente 

• Consolidar e reforçar a rede de equipamentos públicos 

• Consolidar e reforçar as estruturas promotoras de atividades desportivas, culturais e recreativas 

b) Promover o Crescimento Sustentável 

• Melhorar o ambiente urbano 

• Apoiar a atividade económica 

• Modernizar e gerir adequadamente as infraestruturas existentes, com vista a um desempenho 

mais eficiente 

• Melhorar a eficiência energética do edificado 

c) Promover o Crescimento Inclusivo 

• Manter e criar empregos nos setores ligados à reabilitação urbana, ao turismo, ao comércio e 

aos serviços 

• Melhorar a acessibilidade a bens, serviços e equipamentos 

d) Ao nível da Administração e gestão do território: 
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• Reforçar a política de reabilitação que vem sendo prosseguida pelo município para o território 

concelhio 

• Definir um contexto regulamentar, económico e fiscal propício à reabilitação 

• Assegurar o acesso a fontes de financiamento para a reabilitação urbana 

• Adotar medidas de gestão adequadas à promoção da reabilitação urbana, nomeadamente 

através de programação, regulamentação e fiscalidade, bem como da integração das medidas 

de modo claro e eficaz 

• Dar acesso aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações a um conjunto mais alargado de incentivos disponíveis 

2.3 Efeitos 

A delimitação da ARU produz os seguintes efeitos: 

a) Simplifica e agiliza os procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia de operações 

urbanísticas. 

b) Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais associados aos impostos municipais, 

nomeadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões 

onerosas de imóveis (IMT). 

c) Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros 

à reabilitação urbana, nomeadamente em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 

Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento de pessoas 

Coletivas (IRC). 

d) Permite o acesso facilitado a financiamento para obras de reabilitação. 

e) Compromete o município a aprovar uma operação de reabilitação urbana para esta área num 

prazo máximo de três anos, sob pena de caducidade da ARU. 

3. Proposta 

3.1 Para os efeitos referidos na alínea b) do ponto 2.3, propõem-se para além dos benefícios 

fiscais que constam nos artigos 45° e 71° do Estatuto dos Benefícios Fiscais e do Código do 

IVA as seguintes medidas: 

a) Propõe-se que a isenção de IMI seja renovada, a requerimento do proprietário, por mais cinco 

anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 

própria e permanente, nos termos previstos na alínea a) do número 2 do artigo 45º do EBF. 

b) Propõe-se ainda, como medida adicional de incentivo, a redução em 50% das taxas 

administrativas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos processos relativos a ações 

de reabilitação, nos termos definidos pela lei. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS 

o Consolidar e reforçar a rede de equipamentos públicos o ... CII e ... 
CII e 
E CII 

.!!!l ·o ãi "' Consolidar e reforçar as estruturas promotoras de atividades ~ 

... o .E u 
desportivas, culturais e recreativas 

Apoiar a atividade económica o 

Melhorar o ambiente urbano o 
ãi Recuperar e descontaminar áreas industriais abandonadas > ·ra ... 
e 
CII .... 
"' ::::1 o "' Apoiar a atividade económica relacionada com o turismo o 
E 
CII 
E ·o Modernizar e geir adequadamente as infraestruturas existentes, 
~ o <J com vista a um desempenho mais eficiente 

Melhorar a eficiência energética do edificado o 
Reintegrar edifícios existentes que se encontram degradados ou 

funcionalmente inadequados no mercado de venda/ o 
arrendamento através da sua reabilitação 

o 
Manter e criar empregos nos setores ligados à reabilitação urbana, o > ao turismo, ao comércio e aos serviços ·.;; 

::::1 u 
.E 
o Melhorar a acessibilidade a bens, serviços e equipamentos o ... 
e 
CII 
E ·o 
V, 

~ Apoiar os setores sociais mais vul neráveis u 

Reforçar a política de reabilitação que vem sendo prosseguida pelo o município para o território concelhio 

o 
Definir um contexto regulamentar, económico e fiscal propício à .g o ·t: reab ilitação 

~ 
o 

Assegurar o acesso a fontes de financiamento para a reabilitação "O o o 
urbana ~ 

"' ~ 
CII Adotar medidas de gestão adequadas à promoção da reabilitação 
o 
~ urbana, nomeadamente através de programação, regulamentação ..,. o ~ e fiscal idade, bem como da integração das medidas de modo claro vi e e eficaz e 
"C 
<( 

Dar acesso aos proprietários e titulare~ de outros direitos, ónus e 

encargo~ sobre os edifícios ou frações a um conj unto mais alargado o 
de incentivos disponíveis 
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QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

A delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana no território de Viana do Castelo, tem como efeito a 

concessão de benefícios fiscais: 

1 . Que constam nos artigos 45° e 71 ° do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

2. A isenção de IMI, seja renovada, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos, no caso de 

imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente, 

nos termos previstos na alínea a) do número 2 do artigo 45° do EBF. 

3. Os benefícios resultantes da aplicação do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA). 

4. Para esta área propõe-se, como medida adicional de incentivo, a redução em 50% das taxas 

administrativas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos processos relativos a ações 

de reabilitação, nos termos definidos pela lei. 

{a) Fabíola Oliveira.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e ao abrigo 

do disposto no n.0 1 do art.0 13.0 da Lei n.0 32/2012, de 14 de agosto remeter a mesma para 

aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os 

votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Manuel Vitorino, Carlota 

Borges, Ricardo Rego, Fabíola Oliveira, Eduardo Teixeira, Paulo Vale, Cláudia Marinho e 

a abstenção do Vereador Hugo Meira que apresentou a seguinte Declaração de Voto:

"DECLARAÇÃO DE VOTO - ALTERAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DA ARU DE ALVARÃES - Tal como em 

situações similares anteriores, entendemos ser humanamente impossível conseguir ter uma visão 

global, concordante ou discordante, eventualmente, das áreas de reabilitação. A delimitação e alcance 

do que vem proposto não é percetível sem um estudo sério das várias peças das áreas previstas, o que, 

de resto, não foi de todo possível, dada exiguidade do tempo disponibilizado. Assim sendo, o CDS 

abstém-se nesta decisão, pese embora considere e valorize na generalidade o enquadramento descrito, 

os seus objetivos e potenciais efeitos. {a) Hugo Meira.".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da 

mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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(DOCUMENTO Nº 13) 

S-PP 
Sessão da Assembleia Municipal do dia 30 de Setembro de 2022 

Ponto 3 da Ordem de trabalhos -Alteração de Delimitação da ARU de Alvarães 

Posição e declaração de voto 

Talvez se justifique a alteração proposta. Todavia, a análise e a avaliação da bondade da 

proposta de alteração é demasiadamente exigente para que num curto espaço de uma 

semana este Agrupamento possa estar em condições de recusar ou de aderir sem 

reserva à proposta de alteração apresentada. 

Quer isto dizer que sufragamos e aderimos à posição, cautelosa, mas consciente, 

adoptada pelo nosso Vereador, Hugo Meira, na reunião da Câmara Municipal do 

pretérito dia 26 de julho do corrente ano. O CDS-PP irá abster-se. 

Pelo Agrupamento do CDS- PP, 



(DOCUMENTO Nº 14) 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

CERTID Ã O 
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO 

DE APOIO AOS ORGÃOS 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 20 de Setembro de dois mil e vinte e dois, consta a seguinte 

deliberação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ( 17) ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DARQUE CIDADE NOVA - Pela 

Vereadora Fabíola Oliveira foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

"PROPOSTA-

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DARQUE CIDADE NOVA 

DELIMITAÇÃO 

ENQUADRAMENTO GERAL 

A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se prevista pelo Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado 

pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. 

De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa "área territorialmente delimitada que, 

em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, 

justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em 

instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana." 

A proposta de delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana no território de Viana do Castelo, enquadra

se na estratégia de desenvolvimento definida para o Município, que tem na reabilitação urbana e na 

melhoria do ambiente urbano um dos seus principais pilares de sustentação. 

A delimitação das ARU dotará o Município de ferramentas mais eficazes para contribuir para a 

prossecução da missão consagrada pelo plano estratégico em vigor para o período 2012 - 2020: "Atrair 

investimento orientado para a consolidação de dinâmicas económicas existentes / emergentes com 

sentido de inovação, num quadro de crescente coesão e sustentabilidade, contribuindo para a afirmação 

de Viana do Castelo nos planos regional e nacional. 

Além da habilitação destas áreas a um conjunto de incentivos previstos pela legislação em vigor, 

discriminados em cada uma das propostas, pretende-se que estas áreas, para as quais foram 
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Câmara Municipal de Viana do Castelo 

identificados alguns problemas e algumas potencialidades venham a construir-se como focos de 

regeneração urbana cujos efeitos sejam replicáveis e extensivos a áreas territoriais mais vastas. 

Com este fim, foram definidos 4 domínios de atuação, dentro dos quais são elencados os objetivos que 

estarão na base das ações a definir no âmbito das Operações de Reabilitação Urbana subsequentes à 

delimitação destas ARU: 

Crescimento Inteligente 

Os territórios inteligentes são aqueles que conseguem criar uma atmosfera propícia ao 

desenvolvimento e à circulação do conhecimento, das ideias, da aprendizagem e da inovação. Para tal, 

além da intervenção no sistema de inovação, composto pelas instituições, pelas organizações, pelas 

empresas, etc., torna-se necessário intervir nos sistemas digitais que permitem a comunicação e a 

difusão da informação, bem como no processo de capacitação da população em geral através do 

aumento dos níveis de educação e de competências. 

Crescimento Sustentável 

Embora a sustentabilidade, enquanto conceito alargado, esteja subjacente ao conceito estratégico 

desenvolvido e presente em todos os domínios de atuação, são incluídos neste domínio os objetivos 

que relacionam desenvolvimento com eficácia económica e sustentabilidade ambiental. 

Ganham, por isso destaque os temas relativos à difusão e adoção de práticas de intervenção preventiva 

sobre as estruturas construídas (edificado e infraestruturas), o programa de investimento público e 

fontes de financiamento, bem como à adoção de práticas nos domínios da construção e da mobilidade 

que contribuam para a diminuição dos custos energéticos e para a redução da poluição atmosférica e 

sonora. 

Ao nível de áreas onde cessaram atividades industriais e que, por esse motivo, permanecem 

desqualificadas e inaptas, interessa também promover a sua recuperação e descontaminação. 

Crescimento Inclusivo 

Integram este domínio de atuação as medidas relativas às condições de vida das populações, 

nomeadamente das comunidades. desfavorecidas, da criação de empregos, da exclusão social e da 

resolução ou mitigação de alguns constrangimentos relacionados com a mobilidade e com o acesso a 

serviços de apoio à infância e à 3ª idade. 

Além deste aspeto, deverão ainda ser tomadas em consideração intervenções integradas que adicionem 

à vertente programática e assistencial, as intervenções físicas que melhorem as condições de habitações 

em bairros e em áreas deprimidas, bem como a requalificação dos espaços públicos envolventes. 

Administração e Gestão do Território 

Este domínio de atuação é constituído por medidas destinadas a tornar mais clara e assertiva a relação 

existente entre a administração e a população, tendo a reabilitação urbana como referência. 

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



Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Nesse sentido, pretende-se estabelecer um programa de investimento e de iniciativas públicas, um 

contexto regulamentar, económico e fiscal, bem como medidas de gestão adequadas que contribuam 

para a criação de um quadro de referência mais nítido e estável na gestão destas partes do território. 

Por fim, pretende-se também garantir que as entidades privadas e públicas tenham acesso preferencial 

a fontes de financiamento específicas para a reabilitação urbana. 

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

1. Enquadramento 

1.1 Enquadramento legal 

A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se prevista pelo Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado 

pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. 

De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa "área territorialmente delimitada que, 

em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, 

justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em 

instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana." 

No âmbito do RJRU, a freguesia de Darque possui já uma Área de Reabilitação Urbana -ARU de Darque 

-, aprovada em setembro de 2015 e publicada em DR através do Aviso n.º 10702/2015 de 21 de 

setembro. 

Posteriormente a mesma área foi objeto da elaboração de uma Operação de Reabilitação Urbana -ORU 

de Darque -, aprovada em julho de 2018 e publicada em DR através do Aviso n.º 10090/2018 de 26 de 

julho. 

A área da ARU de Darque corresponde a um polígono confinante com a delimitação para a ARU agora 

proposta, ao longo do eixo da EN 13, nos limites entre a Urbanização da Quinta da Bouça e da Quinta 

do Sequeiro. 

1.2 Enquadramento territorial 

A área alvo de delimitação tem cerca de 31,28 ha e a população residente, de acordo com os Censos de 

2011, é composta por cerca de 767 indivíduos, correspondendo estes valores a 9,8% da população e a 

3,5 % da área da freguesia de Darque. 

Os dados atualmente disponíveis no Censos de 2021 para a freguesia, revelam um aumento de cerca de 

2,4 % na população residente (7817 indivíduos em 2011 e 8003 indivíduos em 2021) que se refletirão 

necessariamente na área da ARU. 
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Estendendo-se numa plataforma relativamente suave, a área é delimitada pela antiga EN13 a norte (já 

visível na cartografia de 1938) que serve de via estruturante aos acessos viários que organizam e 

distribuem as ocupações urbanas existentes, a urbanização da Quinta da Bouça a nascente, o monte do 

Alto do Galeão a sul e os terrenos da Quinta de S. Lourenço (Casa Sacerdotal da Diocese de Viana do 

Castelo), a poente. 

A Urbanização da Cidade Nova constitui a estrutura urbana predominante, desenhada numa malha 

ortogonal homogénea estendendo-se até ao sopé do monte do Alto do Galeão. 

Apresenta uma ocupação predominante sobre os lotes adjacentes à EN 13, verificando-se que nas 

parcelas mais interiores, afastadas dos eixos estruturantes e em terrenos de declive mais acentuado, 

não chegaram a ser executadas quaisquer edificações. 

No topo desta urbanização está instalado o Centro de Saúde de Darque, uma localização marginal à 

malha urbana e à própria freguesia. 

A restante área da ARU é caraterizada por grandes parcelas de terreno ocupadas por equipamentos 

como a EB 2/3 Carteado Mena, o Kartódromo lndoor de Viana ou a Zona de Atividades Económicas de 

Darque, áreas geralmente vedadas e com pouca relação funcional com o espaço exterior. 

A Urbanização do Calves, do princípio dos anos 90, um loteamento de moradias unifamiliares em banda, 

no lugar da Serra Alta, encontra-se praticamente deserta, sem edificações, e com as infraestruturas em 

estado degradação. 

O tecido urbano existente reflete essencialmente a filosofia e caraterísticas do tipo de ocupação 

resultante das operações urbanísticas efetuadas, em que as construções se desenvolvem em 

quarteirões uniformes, sem grande desenho do espaço publico e em que, a articulação da rede viária 

ficou dependente da continuidade das intervenções no território, 

Por esse motivo, quando analisado o espaço público, esta área apresenta algumas debilidades, quer ao 

nível da sua estrutura, uma vez que se verificam descontinuidades entre partes do tecido urbano, 

resultantes de operações urbanísticas desarticuladas entre si, quer ao nível das suas caraterísticas e 

qualidade, principalmente quando analisadas do ponto de vista do peão. 

A este nível, os arruamentos apresentam, em termos gerais, perfis desenhados em função do 

automóvel, com faixas de rodagem muito largas e passeios demasiado exíguos, não havendo 

passadeiras, lancis rebaixados ou mobiliário urbano. A qualidade dos materiais de pavimento e do seu 

estado de conservação é também deficiente, obstaculizando a mobilidade em boas condições de 

pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada (portadores de deficiência, idosos, crianças, pessoas 

com carrinhos de bebé). 

Por fim, quando analisado o edificado existente nesta área, verifica-se que grande parte possui mais de 

30 anos, pelo que se justifica a adoção de medidas que contribuam para a sua reabilitação. 
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1.3 Enquadramento histórico e urbanístico 

A freguesia de Darque é composta por três grandes unidades: planície costeira, limitada a nascente pela 

EN 13, a segunda unidade dispõe-se ao longo da encosta norte do Monte Galeão estendendo-se até ao 

rio, e a 3ª engloba a encosta e meia encosta nascente até ao limite da freguesia de Mazarefes. 

Darque é uma freguesia historicamente referenciada pela fertilidade dos campos, localização favorável 

ao comércio, no encontro entre as estradas de Braga, Ponte do Lima e Porto, pela presença de 2 cais 

(novo a poente, velho a nascente), pontos de chegada do tráfego fluvial de mercadorias e, até a 

construção das pontes de madeira e posteriormente ponte metálica, de atravessamento para a margem 

norte da cidade. 

Junto ao primeiro, vai-se localizar a fábrica de Louça de Viana e posteriormente a empresa de pesca e a 

seca do Bacalhau. O segundo, a nascente, mais protegido da influência atlântica vai, em conjunto com 

o entroncamento das estradas anteriormente referidas, possivelmente a norte da atual Igreja paroquial, 

dar origem ao atual núcleo histórico de Darque. 

Tanto o traçado da Estrada Nacional 13 como a linha do Minho, vieram introduzir um corte na malha 

urbana, ficando a parte alta de menor dimensão, separada do núcleo central, por este duplo 

atravessamento. 

Do Cais Novo partem as principais vias estruturantes. Para além da atual E.N. 13, a Rua da Seca, onde 

se apoiam os edifícios da Empresa de Pescas de Viana, e cujo traçado se pensa corresponder à antiga 

estrada Viana Barcelos, e paralela a esta a Rua e a Travessa das Rosas. É nesta, nas respetivas 

perpendiculares que se dirigem para o monte do Galeão e na Estrada Nacional 13, que se apoiam as 

mais antigas edificações exteriores ao núcleo histórico referenciadas em cartografia, concentradas em 

particular a poente, na proximidade dos edifícios da Empresa de Pescas de Viana, da ponte Eiffel e a 

nascente, do núcleo histórico de Darque. 

Tirando aquele núcleo, os eixos e edificações referenciados anteriormente, a ocupação urbana é de 

gestação recente, com início da década de 60 do século passado, encontrando-se em grande parte 

estabilizada no final da década de 80, embora se tenha procedido posteriormente a colmatações de 

alguns vazios existentes, sendo as mais significativas a construção de equipamentos ou habitação social. 

A área delimitada para a ARU proposta tem origem na 2ª metade do seculo 20, é estruturada por uma 

malha ortogonal apoiada na Estrada Nacional 13 e com uso predominantemente habitacional. 

Na sua génese, esta área caraterizava-se essencialmente por uma zona periférica à freguesia, 

constituída por um cadastro de desenho irregular, com parcelas estendidas até à base do monte do Alto 

do Galeão e sem grandes condições de acessibilidade. 

A ocupação urbana reduzia-se a algumas construções de caráter industrial como a antiga fábrica de 

confeções da Minorte no lugar do Giestal ou o edifício do atual kartódromo (já visíveis na cartografia de 
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1975), e que ainda hoje subsistem no território embora com novas utilizações adaptadas às realidades 

da evolução socioeconómica da cidade. 

A partir dos anos 70 do século passado, com a expansão urbana da cidade de Viana do Castelo e a 

necessidade de novas áreas de construção, Darque adquiriu uma dinâmica de crescimento que se veio 

a refletir na progressiva ocupação dos terrenos existentes nas áreas adjacentes à EN13, através de 

grandes operações urbanísticas de caráter privado, e que na área da ARU se caraterizaram na chamada 

urbanização da Cidade Nova, constituída por loteamentos de meados da década de 80, englobando um 

conjunto de intervenções de tipologia multifamiliar e alguma densidade construtiva. 

Com a progressiva urbanização daquela área, associada ao crescimento e densificação populacional da 

freguesia, surgiram alguns equipamentos que vieram ocupar as parcelas de terreno interiores à área da 

ARU como o Centro de Saúde de Darque ou a escola EB 2/3 Carteado Mena para além de alguns 

comércios e serviços que qualificam esta área como uma centralidade urbana, na medida em que 

concentra serviços disponibilizados a um território mais vasto. 

Mais recentemente a construção do espaço da nova zona de atividades económicas de Darque, na 

estrema poente da ARU, originou uma ocupação habitacional de caráter ilegal e precário que constitui 

o acampamento das Alminhas, sem qualquer estrutura urbana definida, apresentando fracas condições 

de salubridade e segurança. 

1.4 Enquadramento estratégico 

Assumindo que esta área desempenha um papel relevante (residencial, comércio e serviços), pretende

se manter elevados níveis de atratividade e de qualidade urbana, através da definição de um quadro 

adequado, coerente e consistente de medidas de gestão e de incentivo à regeneração urbana, enquanto 

processo que não se esgota na reabilitação das estruturas físicas (edificado e espaço público), mas que 

compreende medidas de incentivo, não só direto (através do processo que culmina na execução de 

obras) mas também por via da criação de um ambiente favorável ao investimento e à atividade 

económica. 

Por este motivo, interessa definir um conjunto integrado de medidas que permitam reforçar o seu 

caráter de centralidade urbana, através da reabilitação do espaço público, ao nível do perfil dos 

arruamentos, dos espaços verdes, da qualidade dos materiais e da eliminação de barreiras 

arquitetónicas, da eficiência do sistema viário de circulação e estacionamento, articulado com os 

transportes públicos e da reabilitação do edificado, ao nível do seu estado de conservação e da 

sua eficiência energética. 

A ARU proposta pretende consolidar o tecido urbano existente, visando obrigatoriamente a futura 

implementação de uma estratégia de reabilitação e de processos de regeneração urbana tendoem 

conta a melhoria do espaço público, a reorganização dos espaços de circulação viária e pedonal, a 
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implementação de sistemas inovadores de recolha de resíduos e a renovação das redes de águas, 

saneamento e eletricidade, bem como a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 

condicionada. 

A intervenção passa ainda pela definição de ações de regeneração urbana ou de integração de 

comunidades desfavorecidas envolvendoa reabilitação de áreas ou ocupações de génese ilegal. 

Ao dotar as estruturas existentes com condições de habitabilidade e salubridade, em conjunto com fator 

de proximidade e com a requalificação dos espaços coletivos, é possível qualificar osimóveis reabilitados 

como uma opção viável e desejável, garantindo uma evolução territorial harmoniosa, abrangendo as 

dimensões da ocupação e gestão do território, da mobilidade e do acesso aos serviços coletivos. 

1.5 Enquadramento nos Instrumentos de Gestão do Território 

A área de reabilitação urbana a delimitar é gerida pelo Plano de Urbanização da Cidade aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 92/99, publicado no Diário da República n.º 188, Série 1-B de 13 

de agosto e no Diário da República n.º 229/99 Série I B, 3º Suplemento de 30 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Aviso 20245 /2008 publicado no Diário da República n.º 

136 Serie li, de 16 de julho, com as sucessivas alterações, na sua atual redação. 

De acordo com este plano, a área abrangida pela ARU de Darque Cidade Nova encontra-se classificada 

exclusivamente em área de solo urbano, predominantemente como Solo urbano/Solo urbanizado -

Zonas de edifícios multifamiliares e Zonas de edifícios uni ou bifamiliares -, acompanhando as 

ocupações ao longo dos principais eixos viários e integrando ainda Zonas de equipamentos existentes 

ou propostos. 

A área delimitada para a ARU identifica ainda algumas prioridades de intervenção, em particular 

propondo uma Zona de Intervenção Prioritária (ZIP 6) - EN13 a sul da Ponte Eiffel - que corresponde 

parcialmente à área delimitada, e que pretende que esta ZIP seja objeto de um estudo que defina os 

princípios a que deve obedecer a ocupação marginal desta via, tendo em vista a redução do número de 

acessos, a localização e tipo de paragens de transportes públicos, a localização de passagens para peões, 

e a definição global de um estatuto específico para este corredor. 

2. Delimitação da ARU de Darque Cidade Nova 

2.1 Competência 

A delimitação das ARU é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

sendo o ato de aprovação publicado em Diário da República. 

2.2 Objetivos 

A definição da ARU de Darque Cidade Nova tem os seguintes objetivos: 

a) Promover o Crescimento Inteligente 

• Consolidar e reforçar a rede de equipamentos públicos 
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• Consolidar e reforçar as estruturas promotoras de atividades desportivas, culturais e recreativas 

b) Promover o Crescimento Sustentável 

• Melhorar o ambiente urbano 

• Apoiar a atividade económica 

• Modernizar e gerir adequadamente as infraestruturas existentes, com vista a um desempenho 

mais eficiente 

• Melhorar a eficiência energética do edificado 

c) Promover o Crescimento Inclusivo 

• Manter e criar empregos nos setores ligados à reabilitação urbana, ao turismo, ao comércio e 

aos serviços 

• Melhorar a acessibilidade a bens, serviços e equipamentos 

• Apoiar os setores sociais mais vulneráveis 

d) Ao nível da Administração e Gestão do Território: 

• Reforçar a política de reabilitação que vem sendo prosseguida pelo município para o território 

concelhio 

• Definir um contexto regulamentar, económico e fiscal propício à reabilitação 

• Assegurar o acesso a fontes de financiamento para a reabilitação urbana 

• Adotar medidas de gestão adequadas à promoção da reabilitação urbana, nomeadamente 

através de programação, regulamentação e fiscalidade, bem como da integração das medidas 

de modo claro e eficaz 

• Dar acesso aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações a um conjunto mais alargado de incentivos disponíveis 

• Aumentar e estimular a oferta habitacional, através de politicas adequadas 

2.3 Efeitos 

A delimitação da ARU produz os seguintes efeitos: 

a) Simplifica e agiliza os procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia de operações 

urbanísticas. 

b) Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais associados aos impostos municipais, 

nomeadamente o imposto municipal sobre imóveis {IMI) e o imposto municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis {IMT). 

c) Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à 

reabilitação urbana, nomeadamente em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 
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Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento de 

pessoas Coletivas (IRC}. 

d) Permite o acesso facilitado a financiamento para obras de reabilitação. 

e) Compromete o município a aprovar uma operação de reabilitação urbana para esta área num 

prazo máximo de três anos, sob pena de caducidade da ARU. 

3. Proposta 

Para os efeitos referidos na alínea b) do ponto 2.3, propõem-se para além dos benefícios fiscais que 

constam nos artigos 452 e 712 do Estatuto dos Benefícios Fiscais e do Código do IVA as seguintes 

medidas: 

a) Propõe-se que a isenção de IMI seja renovada, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos, 

no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e 

permanente, nos termos previstos na alínea a) do número 2 do artigo 45º do EBF. 

b) Propõe-se ainda, como medida adicional de incentivo, a redução em 50% das taxas administrativas 

cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos processos relativos a ações de reabilitação, nos 

termos definidos pela lei. 

Passeio das Mordomas da Romaria• 4904-877 Viana do Castelo• Ili. 256 609 300 • fax 256 609 347 • www.cm-viana-castelo.pt • cmviana@cm-viana-castelo.pt • NIF 506 037 258 



Câmara Municipal de Viana do Castelo 

MATRIZ DE OBJETIVOS 
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QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

A delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana no território de Viana do Castelo, tem como efeito a 

concessão de benefícios fiscais: 

1. Que constam nos artigos 452 e 712 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

2. A isenção de IMI, seja renovada, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos, no caso de 

imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente, nos 

termos previstos na alínea a) do número 2 do artigo 452 do EBF. 

3. Os benefícios resultantes da aplicação do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA). 

4. Para esta área propõe-se, como medida adicional de incentivo, a redução em 50% das taxas 

administrativas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos processos relativos a ações de 

reabilitação, nos termos definidos pela lei. 
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(a) Fabíola Oliveira.". A Vereadora Claudia Marinho referiu que não houve consulta ao 

Executivo da Junta de Freguesia de Darque dizendo que esse é um factor importante. A 
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Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e ao abrigo do disposto no n.º 

1 do art.0 13.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto remeter a mesma para aprovação da 

Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis 

do Presidente da Câmara e dos Vereadores Carlota Borges, Ricardo Rego, Fabíola Oliveira, 

Eduardo Teixeira, Paulo Vale, e Claudia Marinho e a abstenção da Vereadora Ilda Araújo 

Novo que apresentou a seguinte declaração de voto - "Declaração de voto - É 

humanamente impossível conseguir ter uma visão global, concordante ou discordante, 

eventualmente, das áreas de reabilitação. A delimitação e alcance do que vem proposto 

não é perceptível sem um estudo sério das várias peças das áreas previstas, o que, de resto, 

não foi de todo possível, dada exiguidade do tempo disponibilizado. Assim sendo, o CDS 

abstém-se nesta decisão, pese embora considere e valorize na generalidade o 

enquadramento descrito, os seus objectivos e potenciais efeitos. (a) Ilda Araújo Novo.".- -

- - - 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, trinta de Setembro do ano 

de dois mil e vinte e dois. - --e:~~:~~ 
1 

;~-~ -•· ----• -• • • -------
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(DOCUMENTO Nº 15) 

CDS-P 
Sessão da Assembleia Municipal do dia 30 de Setembro de 2022 

Ponto 4 da Ordem de trabalhos - Delimitação da ARU - Cidade Nova-Darque 

Posição e declaração de voto 

A situação repete-se, tal qual o ponto anterior. 

Não sabemos se se trata da delimitação que as circunstâncias atuais da Cidade Nova, a 

sua reabilitação, assim o exigem. Talvez não seja a melhor proposta. Mas também, em 

consciência, não estamos em posição de a recusar. Por outro, a análise e a avaliação da 

bondade da proposta de delimitação é demasiadamente exigente para que num curto 

espaço de uma semana este Agrupamento possa estar em condições de aderir, sem 

reserva, à proposta apresentada. 

Como se trata de uma situação recorrente, parecerá que a Câmara Municipal deverá 

apresentar estas propostas com a margem de tempo necessário para que a vereação e 

os membros desta Assembleia possam estudar, ponderar e formar a sua convicção de 

uma forma minimamente confortável e sustentável. Na nossa modesta opinião, Viana 

teria tudo a ganhar. 

À falta de melhor postura da maioria camarária, sufragamos e aderimos à posição, 

prudente, mas sensata, também adoptada pela nossa Vereadora, lida Araújo Novo, na 

reunião da Câmara Municipal do pretérito dia 20 de Setembro do corrente ano. O CDS

PP irá abster-se. 

Pelo Agrupamento do CDS- PP, 



(DOCUMENTO Nº 16) 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

CERTID Ã O 

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

DE APOIO AOS ORGÃOS 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 29 de Junho de dois mil e vinte e dois, consta a seguinte deliberação: -

- - - (15) RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - PO 176/22 -

Pela Vereadora Fabíola Oliveira foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA- RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL- PO 176/22 - A Associação gatos 

de Ninguém, associação sem fins lucrativos, formalmente constituída em 5 de novembro de 2014 

sediada em Viana do Castelo tem desenvolvido ao longo destes anos um importante trabalho na 

recolha de animais abandonados e errantes, gatos, promovendo não só a sua adoção quando tal 

é viável, mas também esterilizando colónias de animais errantes impedindo a sua proliferação 

descontrolada. A Associação está especialmente vocacionada para a recolha de animais 

abandonados que necessitam de ser alojados condignamente sendo a única associação no 

município com esta valência pelo que se considera a existência de um gatil para estes casos de 

fundamental importância tanto mais que o Município ainda não se encontra em condições de o 

fazer. Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para 

remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o Reconhecimento de 

Interesse Público Municipal requerido. 
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(a) Fabíola Oliveira. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em 

consequência remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Esta 

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

os Vereadores Manuel Vitorino, Carlota Borges, Fabíola Oliveira, Eduardo Teixeira, 

Paulo Vale, Ilda Araújo Novo e Cláudia Marinho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 Depar.to de Administração Geral, trinta de Setembro do ano 

de dois mil e vinte e dois.-~ ~-~-;";:,·1;:.:i ~---------------------
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~ 
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

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

DE APOIO AOS ORGÃOS 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 20 de Setembro de dois mil e vinte e dois, consta a seguinte 

deliberação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - - (23) EUSÉBIO DIAS ROCHA - EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM 

ESPAÇO RURAL - PROC. LEDI 435/22 - FREGUESIA DE CASTELO DO 

NEIVA - RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - Pela 

Vereadora Fabíola Oliveira foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

" PROPOSTA- EUSÉBIO DIAS ROCHA- EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL- PROC. LEDI 435/22 - FREGUESIA 

DE CASTELO DO NEIVA - RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - o requerente, através do 

requerimento n.º 6206/22, de 21 de julho de 2022, solicita o Reconhecimento de Interesse Público 

Municipal para a operação urbanística de um "Empreendimento Turístico em Espaço Rural" - proc. LEDI 

435/22, na Bouça do Periqueiro, Quelha do Giestal, freguesia de Castelo do Neiva. Pretende-se, com este 

empreendimento, contribuir para o aumento da oferta de alojamento turístico na região, aproveitando as 

condições únicas deste local, inserido numa freguesia com uma comunidade piscatória ativa, onde existe 

uma lota em funcionamento e uma comunidade rural a trabalhar os terrenos agrícolas. A propriedade 

confronta com o Rio Neiva, o que permitirá aos hóspedes aproveitar este recurso, assim como desfrutar da 

proximidade da praia de bandeira azul da freguesia e da Eco-via Litoral Norte, que inclui um percurso 

pedonal único que acompanha parte do rio Neiva e toda a zona de praia do Castelo do Neiva. O terreno 

tem a área total de 2.575,00 m2
, onde estão previstas construções em madeira, em vários níveis diferentes, 

de modo a acompanhar o desnível do terreno. Serão duas habitações de tipologia T2 e três anexos de apoio, 

um destinado a arrumas, outro para as máquinas da piscina e outro para uma zona de lazer com 

churrasqueira. A área de implantação das construções será de 203,95 m2, sendo 78,50 m2 referentes à casa 

situada no nível superior, 65,90 m2 referentes à casa no nível inferior, 42,15 m2 referentes ao anexo onde 

tem instalada a zona de lazer com churrasqueira e os restantes 17,40 m2 referentes aos anexos de apoio. O 

restante terreno será destinado a jardim e a uma pequena horta. O investimento para efetivação das 

construções de todas as infraestruturas necessárias e todos os arranjos exteriores é de 240.000,00 €, 

estando previstos, para a fase inicial, a criação de 2 postos de trabalho diretos. Segundo a Planta de 

Ordenamento do PDM de Viana do Castelo, o terreno está classificado como "Solo Rural" em "Espaços 

Agrícolas". Segundo as Cartas de Condicionantes, o terreno está classificado como "Áreas de Reserva, 

Proteção e Conservação da Natureza" em "Zonas de Reserva Ecológica Nacional - REN e Reserva Agrícola 

Nacional - RAN". O terreno está, ainda, encostado ao limite definido para a zona de construção. Assim, 

proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia 

Municipal, para que a mesma possa declarar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal requerido. 
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Câmara Municipal de Viana do Castelo 

(a) Fabíola Oliveira.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e remeter 

a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por 

maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Carlota 

Borges, Ricardo Rego, Fabíola Oliveira a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, 

Paulo Vale e Claudia Marinho e o voto contra da Vereadora Ilda Araújo Novo que 

apresentou a seguinte declaração de voto- "DECLARAÇÃO DE voro DO CDS/PP- Independentemente 

das virtualidades do projecto constantes na proposta, o parecer técnico refere quais as entidades que 

ainda terão que emitir parecer favorável: a Agência Portuguesa do Ambiente, a Entidade Regional de 

Reserva Agrícola Nacional e a Comissão de Coordenação da Direção Regional Norte. Especifica o facto 

de o terreno confrontar com linha de água, estar sujeito a servidão administrativa e se localizar em Área 

de Proteção e com Risco - área ameaçada pelas cheias. Todavia, esta proposta de reconhecimento de 

interesse municipal não menciona em lado algum que a operação urbanística em apreço e que, 

aparentemente, se pretende concretizar, já existe efectivamente. É de uma legalização que aqui se 

trata, afinal! Com efeito, assim resulta do que se vê na planta de localização, no extracto do 

Ortofotomapa de Voo de 12 de Novembro de 2019: são perfeitamente visíveis, quando consultado o 

original a cores, os elementos constantes da proposta, saltando até à vista a água azul da piscina. O teor 

e razões da proposta de reconhecimento de interesse municipal são, na verdade, decorrentes da 

descrição e justificação do projecto de arquitectura; tem, pois, como objectivo inequívoco a legalização 

de obras já efectuadas sem licença, sendo certo que o pedido decorre da notificação feita ao 

proprietário pelos serviços desta Câmara. A proposta, tal como foi submetida, vem redigida em termos 

que induzem em erro quem a ler, pois refere indubitavelmente uma edificação futura ao dizer "estão 

previstas construções" e "serão duas habitações". De facto, trata-se de uma edificação levantada já em 

2019. A proposta diz respeito a uma intervenção que se localiza em Área de Proteção e com Risco -área 

ameaçada pelas cheias, que note-se se situa na Reserva Agrícola Nacional e espaço Rural. A construção 

está concretizada e consolidada. Não se deve fazer da excepção regra, ou qualquer dia proliferam as 

legalizações de edificações sem licenciamento situadas onde quer que seja. Não se pode ignorar uma 

situação de evidente ilegalidade, em que se pretende, pura e simplesmente, que vingue, prevaleça e se 

legalize o facto consumado, uma prática de todo inaceitável pois não tem aparente justificação ou 

atenuantes que eu possa considerar. Também por razões de coerência e igualdade de tratamento, com 

referência a uma situação similar anterior, o CDS vota Contra! (a) lida Araújo Novo.". - - - - - - - - - ----

• - - 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, trinta de Setembro do ano 

de dois mil e vinte e dois. - Ç- ------, ------------------------------------
~ C7) °)'~ !CM-,-
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(DOCUMENTO Nº 18) 

1 

CDU - Coligação Democrática Unitária PCP-PEV 

Ponto 7 - Empreendimento turístico em espaço rural - Castelo de Neiva 

Após um estudo com mais tempo e de forma mais aprofundada os eleitos da CDU 

elucidaram-se com maior clareza acerca do exposto. 

Em primeiro lugar, desconhecemos o parecer da APA (Agência Portuguesa para o 

Ambiente}, em seguido, estamos aqui a analisar um empreendimento turístico já 

construído em 2019, num terreno que está classificado como solo rural em espaços 

agrícolas, numa área de reserva, proteção e conservação da natureza, em Zonas de 

Reserva Ecológica Nacional - REN e Reserva Agrícola Nacional - RAN. 

Consideramos que este reconhecimento de interesse público municipal, dadas as 

particularidades que possui, deveria ter sido submetido à Câmara Municipal e esta 

Assembleia antes do início da construção do referido empreendimento, com o parecer 

favorável das entidades competentes para o efeito e os licenciamentos inerentes. 

Desta forma, como o processo não seguiu o rumo normal neste tipo de situações, 

iremos votar contra este ponto da ordem de trabalhos. 

Viana do Castelo, 30 de Setembro de 2022 

O Agrupamento da CDU, 



(DOCUMENTO Nº 19) 

CDS-PP 
Sessão da Assembleia Municipal do dia 30 de Setembro de 2022 

Ponto 7 da Ordem de trabalhos - Eusébio Dias Rocha - Empreendimento Turístico em 

Espaço Rural - PROCESSO LEDI 435/22 - Freguesia de Castelo do Neiva -

Reconhecimento de interesse municipal. 

~Tw\.~ 
Posição e declaração de voto. O CDS-PP irá a~ e. 

Parecerá que a proposta de reconhecimento de interesse municipal não terá sido 

apresentada da melhor forma. 

É pena, porquanto a pretensão apresentada até terá virtualidades que possam justificar 

a sua aprovação, o que é dizer a sua legalização. 

Esta é que não será a melhor forma. Pelo menos, no nosso modesto entendimento. 

Está tudo suficientemente explicitado e justificado na declaração de voto da nossa 

Vereadora, lida Araújo Novo. 

Esperar-se-ia que a proposta apesar de aprovada, seria retirada. Para ser melhorada. 

Mas, não. 

Gostávamos muito de votar favoravelmente. Mas, as coisas são o que são. 

Assim, o Agrupamento do CDS - PP será compelido a votar contra. 

Pelo Agrupamento do CDS- PP, 



(DOCUMENTO Nº 20) 

DECLARAÇÃO DE VOTO - PONTO 7 ORDEM DE TRABALHOS 

O PSD não viabilizou este ponto na reunião de Câmara Municipal, e 

entretanto, tendo obtido, posteriormente, a informação de que, na 

realidade, não se trata de conceder um reconhecimento de interesse 

municipal a um projeto, mas antes, aproveitar a referida figura jurídica, de 

uso excecional, para legalizar uma construção já efetuada junto ao Rio 

Neiva, sem licença, o sentido de voto nesta assembleia municipal só poderia 

ser "CONTRA". 

A redação da proposta submetida à Câmara Municipal induzia em erro 

pois, parecia referir-se a construções futuras. O que não corresponde à 

verdade. 

Na realidade, as construções já se encontram efetuadas e de acordo 

com as cartas de condicionantes, o terreno onde se situam as construções 

está classificado como Área de Reserva, Proteção e Conservação da 

Natureza em Zonas de Reserva Ecológica Nacional - REN e Reserva Agrícola 

Nacional - RAN, encostado ao limite definido para a zona de construção. 

Não podemos compactuar com uma situação de evidente ilegalidade, 

que não tem justificação plausível que o valha, pelo que o PSD vota contra 

a proposta apresentada. 

Viana do Castelo, 30 de setembro de 2022. 

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



Assembleia Municipal de Viana do Castelo 

A D. Porfiria Silva iniciou funções em 1993 nos SMVC onde, como auxiliar dos serviços 

gerais, exerceu funções de telefonista, tendo sido transferida, em 2001, para a Câmara 

Municipal como assistente operacional e passou a integrar a Secção de Actas e Apoio aos 

Órgãos Autárquicos, funções que exerceu exemplarmente nomeadamente de telefonista 

sendo reconhecida como a Voz diligente do Município. 

Dadas as suas qualidades de disponibilidade e competência para solucionar problemas, 

passou a integrar também o Gabinete Eleitoral de formas responsável e irrepreensível, 

contribuindo para o sucesso do gabinete eleitoral do Município nas várias eleições 

Presidenciais, Legislativas, Autárquicas, Parlamento Europeu, Regionais e Referendos. 

Mas também integrou o secretariado desta Assembleia Municipal de forma sempre 

discreta e competente, função a que precisamente hoje e a esta hora põe termo partindo, 

com a consciência do dever cumprido, para a sua merecida reforma. 

Para ela, que, com verdadeiro sentido de serviço público dignificou a função pública, quero 

pedir à Assembleia Municipal exprima a vossa consideração e amizade, com uma calorosa 

salva de palmas. 

Viana do Castelo, 30 de Setembro de 2022 

A Preside,i1;~ Assembili~ Municipal / / / / J- _/ 
j ,,,.//' (., ...... , v· / . 
I ---· I 

/ J, 
,/ t 

Flora Passos Silva 
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Assembleia Municipal de Viana do Castelo 

A D. Porfiria Silva iniciou funções em 1993 nos Serviços Municipalizados de Viana do 

Castelo onde, como auxiliar dos serviços gerais, exerceu funções de telefonista, tendo sido 

transferida, em 2001, para a Câmara Municipal como assistente operacional e passou a 

integrar a Secção de Actas e Apoio aos Órgãos Autárquicos , funções que exerceu 

exemplarmente, nomeadamente a de telefonista, sendo reconhec ida como a Voz diligente 

do Município. 

Dadas as suas qualidades de disponibilidade e competência para solucionar problemas, 

passou a integrar também o Gabinete Eleitoral de forma responsável e irrepreensível, 

contribuindo para o sucesso, reconhecimento e louvor pela Câmara Municipal do gabinete 

eleitoral do Município, nas várias eleições Presidenciais, Legislativas, · Autárquicas, 

Parlamento Europeu, Regionais e Referendos. 

Mas também integrou o secretariado desta Assembleia Municipal de forma sempre 

discreta e competente, função a que precisamente hoje e a esta hora põe termo partindo, 

com a consciência do dever cumprido , para a sua merecida reforma. 

Para ela, que, com verdadeiro sentido de serviço público dignificou a função pública, quero 

pedir à Assembleia Municipal exprima a Nossa consideração pessoal e amizade, com uma 

calorosa salva de palmas. 

Viana do Castelo , 30 de Setembro de 2022 

unicipal 
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