
CÂMARA MUNICIPAL 
VIANA DO CASTELO 

Gabinete do Presidente 

Informação à Assembleia Municipal 

Viana do Castelo sente-se e vive-se durante todo o ano. A provar isso mesmo estão os 

meses entre outubro e dezembro, plenos de atividades desportivas, sociais, culturais e 

onde o aumento do turismo se tem sentido. Pese embora as dificuldades crescentes com 

o aumento da inflação e a crise energética, Viana do Castelo consegue manter uma 

dinâmica própria e a sua atratividade tem-na tomado palco de diversas iniciativas de 

relevo regional, nacional e internacional. 

Permito-me aqui destacar a 33.ª Cimeira Luso-Espanhola como ponto alto. Em 

novembro, Santa Luzia, a Praça da República, as ruas do centro histórico e a Praça da 

Liberdade foram palco deste evento, presidido pelo Primeiro Ministro Português, António 

Costa, e pelo Presidente do Governo do Reino de Espanha, Pedro Sánchez. Dedicada à 

inovação, a Cimeira permitiu o aprofundamento das relações bilaterais entre os dois 

países da Península Ibérica, tendo reunido mais de duas dezenas de membros dos dois 

Governos em Viana do Castelo. Mas esta foi também uma oportunidade para que Viana 

do Castelo se apresentasse num evento de grande dimensão, quer no plano da 

organização, quer no plano da projeção mediática nacional e internacional que as 

presenças dos membros dos dois governos trouxeram. O evento ibérico saldou-se, pois, 

num grande sucesso mediático, de organização e de demonstração de que os vianenses 

sabem acolher quem os visita, com os dois chefes de Governo a visitarem o Museu do 

Traje e a participarem nas cerimónias de honras militares e cumprimentos na Praça da 

República. 

À Cimeira Ibérica junta-se um outro evento: a segunda edição do Fórum Autárquico da 

Região Norte, promovida pela CCDR-Norte, e que colocou em perspetiva o início do 

novo ciclo de financiamento comunitário ao desenvolvimento regional em Portugal e as 

alterações na organização territorial do Estado. 
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De enorme relevo foi também a oficialização de Viana do Castelo como Cidade 

Europeia do Desporto em Bruxelas, durante a gala de prémios anual da ACES EUROPE 

- Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto. Na gala, recebi das mãos do 

Presidente da ACES Europa, Gian Francesco Lupattelli, e do Presidente da ACES 

Portugal, Nuno Santos, a bandeira oficial de Viana do Castelo - Cidade Europeia do 

Desporto 2023. 

Este é um excelente prémio para Viana do Castelo, mas somam-se outros de relevo. Desde 

logo, o Prémio de Geoconservação 2022, entregue no Dia Internacional da 

Geodiversidade, um galardão atribuído pela Associação Europeia para a Conservação do 

Património Geológico pela candidatura "Viagem no Tempo, no Geoparque Litoral de 

Viana do Castelo". Os projetos Work ln Viana e Viana Market também foram 

agraciados nos Prémios Navegantes XXI, promovidos pela ACEPI - Associação de 

Economia Digital de Portugal. O Work ln Viana conquistou o Melhor Projeto Digital 

Administração Pública Local e Regional e o Viana Market arrecadou o Melhor Projeto 

de Comércio de Proximidade. 

Há ainda a destacar diversas iniciativas um pouco por todo o concelho. Desde logo, na 

cultura, como os Doces do Minho, onde Viana do Castelo recebeu a melhor doçaria do 

Minho com uma seleção dos melhores doces tradicionais, showcookings, música, dança 

e espetáculos de rua; a valorização das tradições gastronómicas com "Um Mar de 

Tradições" em Castelo do Neiva, que incluiu uma mostra dos produtos do mar e ainda a 

abertura de uma exposição sobre a etnografia dos trajes dos pescadores e sargaceiros na 

renovada Sede do GRECANE- Grupo Recreativo e Cultural de Castelo do Neiva; ou a 

abertura da exposição "Um mar de tradições", no Centro de Mar, no Dia Nacional do Mar, a 

bordo do Navio Gil Eannes; o Festival de Teatro de Viana do Castelo, a cargo do Céritro 

Dramático de Viana, a VianaCon - Convenção de Jogos de Tabuleiros Modernos, coin 

jogos de tabuleiro, workshops, atividades e outros; mais uma edição do Ciclo do Órgão, 

organizado pelo Secretariado de Liturgia da Diocese de Viana do Castelo nas nosSas 

igrejas; · o evento com os grupos folclóricos no Centro Cultural - A minha terra é Viana; 
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os concertos de Márcia, Tributo a Chico Buarque, dos 40 anos das Cantadeiras do 

Vale do Neiva, da Banda da GNR, ou o espetáculo de Herman José, entre outros. 

Os últimos meses deste ano 2022 foram muito preenchidos com eventos desportivos. 

Destaco o L'ÉTAPE Portugal by Tour de France, que trouxe a marca francesa pela 

primeira vez ao nosso país e em especial à nossa cidade. Tivemos também outros eventos 

de relevo tais como: o Festival Internacional de Capoeira; o Grande Trail Serra 

d' Arga; o Rali de Viana do Castelo; o Viana Race; a Semana do Atlântico ou o V 

Duatlo. Neste âmbito, destaco ainda o esforço que fizemos em criar uma FAN ZONE, 

na Praça da Liberdade, para que os amantes do desporto rei pudessem assistir aos jogos 

do Mundial, num ambiente de festa e convívio. 

Os eventos, que acontecem não só na cidade, mas um pouco por todo o concelho, resultam 

de uma estratégia e de uma política de verdadeira coesão territorial. Nesta área, destaco 

também a inauguração da empreitada de reabilitação da Igreja de Deocriste, que 

correspondeu a um investimento de 35 mil euros; o apoio à colocação de um painel de 

azulejos de homenagem aos náufragos vianenses na parede do edificio da VianaPescas 

numa iniciativa da junta de freguesia; a empreitada da Curva do Gil que põe fim a um 

dos maiores constrangimentos da zona devido à exiguidade do perfil do tabuleiro; ou a 

bênção do Salão Paroquial de Vila de Punhe. 

Os últimos tempos também permitiram dar visibilidade a algumas iniciativas, como uma 

visita à Corpower, a empresa sueca que está instalada no concelho e tem em curso um 

investimento de 16 milhões de euros para um primeiro conversor de mar que irá permitir 

a injeção de energia na rede elétrica para abastecer 300 casas; as iniciativas do Dia do 

Porto de Mar, para valorizar o trabalho que a APDL tem promovido nas diversas áreas 

de ação; mas também a participação de Viana do Castelo em diversos fóruns de 

discussão, como o evento "Boas Práticas no negócio digital" do Portugal Sou Eu, no 

âmbito da Rede de Empresas; do congresso "ARWtr em Viana do Castelo", no Encontro 

Anual de Psicólogos do Norte, ou no seminário "A imigração em Viana do Castelo", que 

assinalou o Dia dos Direitos Humanos. A vila de Darque recebeu o seminário "Cidade 
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(i)Nova: Reabilitar para quê e para quem?", que teve como objetivo apresentar e 

debater a nova Área de Reabilitação Urbana da Cidade Nova. No encontro, que pretendeu 

dar a conhecer a nova ARU que abrange a área da Cidade Nova e as oportunidades de 

investimento para investidores e particulares, lembrei a estratégia de reabilitação urbana 

de Viana do Castelo, onde foram investidos fundos públicos que ascendem aos 18 milhões 

de euros, lembrando que um terço deste investimento foi para a freguesia de Darque. 

Sublinha-se ainda, neste âmbito, o trabalho na transição digital, nomeadamente com o 

evento no Mês das Competências Digitais, da ação de capacitação Eu Sou Digital, que 

juntou pessoas com mais de 45 anos com pouca ou nenhuma literacia digital para iniciar 

um processo de integração nesta área. No mesmo dia, em Lisboa, foi assinado o protocolo 

entre o Município e o programa EUSOUDIGITAL para promover a capacitação 

digital de centenas de milhares de adultos até ao final de 2023. 

Na economia, o arranque da Academia Eugénia Lopes, um projeto que se destina a 

munir os clientes da hotelaria e restauração de conhecimento teórico e prático já abriu 

portas, e foi ainda assinado um contrato de investimento com a Portilame para a 

ampliação da empresa, num investimento de quase um milhão de euros e aumentando o 

número de postos de trabalho. Os investimentos representam sobretudo a prova do 

sucesso do nosso Regime de Incentivos e a prova de que, para além de novos 

investimentos, a política fiscal do município permite não só novos investimentos, mas 

também a ampliação e reinvestimentos das empresas instaladas, como foi o caso da 

Solutions30, que investiu 600 mil euros na ampliação do seu espaço, recentemente 

inaugurado. 

Para terminar, quero aqui realçar e louvar a prestação dos nossos atletas das diversas 

modalidades que têm vencido campeonatos em diversas áreas, personalizando aqui 

na atleta Marta Paço a resiliência e a capacidade de ultrapassar dificuldades para atingir 

objetivos. Uma palavra de reconhecimento também para os serviços municipais, que têm 

dado uma resposta muito positiva às múltiplas adversidades que vivemos .. nos últimos 

tempos, sobretudo nas intempéries que causaram diversos constrangimentos e, mais 

Passeio das Mordomas da Romaria 4904-877 Viana do Castelo . Portugal T +351 258 809 300 F +351 258 809 318 www.cm-viana-castelo.pt 



CÂMARA MUNICIPAL 
VIANA DO CASTELO 

Gabinete do Presidente 

recentemente, com o grave acidente resultante da explosão ocorrida num prédio da 

cidade, sendo necessária a prontidão de ações, nomeadamente dos Bombeiros Sapadores 

e equipa da Área Social. 

E com "Viana Coração N atai", a nossa mensagem que assinala este período com mais 

de uma centena de propostas e iniciativas, para todos os gostos e idades, até à primeira 

semana de janeiro do novo ano, aproveito para desejar a todos um Santo Natal e um ano 

de 2023 pleno de realizações pessoais e profissionais. 

Viana Castelo, 16 de dezembro de 2022 

/ 
O Presidente da.Câmara Municipal ---~ 
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CÂMARA MUNICIPAL 
VIANA DO CASTELO 

Execução Orçamental Ano 2022 

Período - 2022 / 01 / 02 a 2022/12/15 

Receita 

76.482.976,41 € 

Unidade: €uro 

Execução 

Despesa Taxa 

69.733.744,94 € 64,40% 

O Chefe de Divisão Financeira 

António Alberto Moreira do Rego 

15/12/2022 

Dívida a 
Fornecedores 

7.442.592,81 € 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM 
12.12.2022 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 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na reparação de um 
veículo sinistrado, na indemnização diária de 10,00 €, na indemnização de€ 42.697 ,32, 
acrescida de juros de mora desde a citação e no pagamento de danos futuros, tudo em 



consequência de acidente de viação ocorrido na EN. 305, na freguesia de Neves, devido 
a queda de árvore. 

O Município requereu a intervenção principal provocada da Allianz Portugal, S.A, 
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2010. 

VALOR DA ACÇÃO - € 100.000,00 

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-oº. 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.ª Instância relativamente 
a vários quesitos, com a consequente repetição do julgamento quanto aos mesmos. A 
anteceder a repetição do julgamento, o Tribunal ordenou que se proceda à delimitação 
do domínio público marítimo onde ele confronta com os prédios da Autora, nos termos 
estabelecidos no DL n.º 353/2007, de 26.10, tudo em 

ordem a dar cumprimento ao primeiro Acórdão da mesma Relação proferido nos 
autos, procedimento que está a decorrer, aguardando-se a conclusão do mesmo. 
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4 

PROCESSO- nº. 823/0l -4ºJuiz-TAC do Porto 

ESPÉCIE - Acção Ordinária 

AUTORA - ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, SA 

RÉU - Município de Viana do Castelo, vários autarcas do executivo dos últimos 
mandatos e variadíssimos funcionários da Câmara Municipal (ao todo, 36 Réus) 

OBJECTO/PEDIDO -Pedido de indemnização de 107 .600.000$00, acrescida de juros 
de mora. 

VALOR DA ACÇÃO -107.600.000$00 

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

5 

PROCESSO-oº. 1578/08.6BEBRG-TAF de Braga- U. 0.1 

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-Tem audiência final agendada para os dias 10 e 17 de Janeiro 
de 2023. 

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 ACCÃO - € 30.001,00 

ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência final. 

7 

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

ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária 

AUTORES - 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. Ambas as 
partes interpuseram recurso da sentença para o TCAN, o qual proferiu Acórdão a 
dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município e a dar total provimento 
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ao recurso interposto pelos Autores. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em 
julgado. 

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 concursal para provimento dos lugares de chefe de secção que ficaram 
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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 

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 ACÇÃO - € 12.532,45 

ESTADO ACTUAL-Aguarda sentença. 

11 

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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12 

PROCESSO- nº. 1932/15.7BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial 

AUTOR - João de Deus Monteiro Gonçalves e Outros 

RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação da decisão da 
ENRAN de 18.12.2004, que indeferiu o pedido de parecer prévio para utilização não 
agrícola de 1 parcela de solo integrado em RAN, em Castelo do Neiva, pedido de 
condenação do Município a reconhecer que a construção de 102,00 m2 existente no 
prédio dos AA. é anterior a 1951 e que os RR. a podem utilizar para habitação, com 
vários pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01. 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção procedente. O 
Município interpôs recurso da sentença para o TCAN, aguardando a decisão do 
mesmo. 

13 

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 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/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. 

15 

PROCESSO- nº. 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 ACÇÃO - € 30.001,00. 

ESTADO ACTU AL - Aguarda sentença. 
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PROCESSO - nº. 3248/15.0BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 

ESPÉCIE-Acção Administrativa Especial 

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

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de que se encontra prescrita a quantia 
cuja reposição foi ordenada; subsidiariamente, pedido de anulação do despacho do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de 05.05.2015, que ordenou a reposição de 
montantes recebidos a título de subsídio de turno pago nos subsídios de férias e Natal 
de Junho e Novembro de 2010. 

VALOR DA ACÇÃO - € 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- STAL, em representação de Ana Maria Barbosa Pinto e Outros 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de que se encontra prescrita a quantia 
cuja reposição foi ordenada; subsidiariamente, pedido de anulação do despacho do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de 05.05.2015, que ordenou a reposição de 
montantes recebidos a título de subsídio de turno pago nos subsídios de férias e Natal 
de Junho e Novembro de 2010. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00. 

ESTADO ACTU AL - 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 

AUTOR- Manuel da Silva Pinto 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou de anulação do despacho 
do Sr. Vereador da área funcional dos Serviços Municipalizados de Saneamento 
Básico de Viana do Castelo de 30.12.2015 que aplicou ao Autor uma coima no valor 
de €400,00 pela prática de uma infracção p.p. pelo art. 72.º/2.12 do Regulamento 
Municipal de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais. 

VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01. 

ESTADO ACTUAL -Foi proferida 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 T8VCT- Instância Central de Viana do Castelo - Secção 
Cível-J2 

ESPÉCIE -Acção de Processo Comum 

AUTOR- Rui Lima Martins - Arquitectura e Urbanismo, Lda. 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

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 ACTU AL - Aguarda remarcação da audiência final. 
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PROCESSO-oº. 2767/15.2 BEBRG- U.O.1-TAF de Braga 
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial 

AUTORA - Azul Disponível, Lda. 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do acto de adjudicação do direito de 
superfície de terreno do domínio privado municipal para a edificação e exploração de 
um empreendimento turístico em Darque/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 ACÇÃO - € 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 - nº. 618/16 - STA 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORES - Marta Fernandez Tarrio e Outros 

RÉUS - Município de Viana do Castelo, Vianapolis, S.A, Conselho de Ministros, 
Ministérios do Ambiente e Finanças 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulabilidade do acto que 
declarou a utilidade pública com carácter de urgência da expropriação da fracção YC, 
parcela 133, do Edifício Jardim, em Viana do Castelo, propriedade dos Autores e 
pedidos com este conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 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 - nº. 501/17.1 BEBRG - U.O.1 -TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR - Jaime Costa Gonçalves 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO- Pedido de revogação do despacho de 28.11.2016 proferido pelo 
Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística da CMVC que 
ordenou a remoção voluntária de uma caixa metálica colocada pelo A. no rés-do-chão 
do prédio sito na Rua Monsenhor Daniel Machado, n.º 168/170, da União de 
Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela. 

VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01 

ESTADO ACTUAL -Aguarda remarcação da audiência final. 
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PROCESSO- nº. 925/17.4 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR - António Eduardo Gomes Neto 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento ao A. da 
quantia de € 2.055,00, a título de indemnização por danos patrimoniais e não 
patrimoniais por aquele sofridos na sequência de sinistro ocorrido na Rua Agra da 
Várzea, freguesia de Barroselas, concelho de Viana do Castelo, por alegada falta de 
sinalização. 

O Município requereu a intervenção acessória provocada da Açoreana Seguros, S.A, 
para quem havia transferido a sua responsabilidade civil geral no ano de 2016., a qual 
foi admitida. 

VALOR DA ACÇÃO - € 2.055,00 

ESTADO ACTUAL -Tem audiência final agendada para 13.02.2023. 
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PROCESSO-nº. 1486/17.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 
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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 proferida sentença, a qual julgou a acção parcialmente 
procedente. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado da mesma. 
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PROCESSO-oº. 2700/17.7 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - UP VIANA, Lda. 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO-Pedido de anulação do despacho de 03.11.2017 do Sr. Vereador 
da área do Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC que rejeitou liminarmente 
o pedido de alteração de utilização de Unidades do edifício do Complexo Turístico da 
Marina de Recreio de Viana do Castelo e pedidos conexos; 

VALOR DA ACCÃO - € 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-oº. 2670/17.1 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORES - Luís Manuel de Lorena da Costa Nogueira e Outros 
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RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento dos AA. como únicos e exclusivos 
proprietários do prédio urbano constituído por parcela de terreno para construção, 
sito no Lugar de Cabedelo, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo, pedido 
de condenação do Município a restituir o prédio aos AA., livre de pessoas e de bens, 
devolvendo-o no mesmo estado em que se encontrava antes da ocupação, destruindo 
assim, as construções nele existentes, pedido de indemnização por privação do uso no 
valor de€ 40,500,00, e bem assim, pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 180.000,00 

ESTADO ACTUAL - Fase instrutória. 
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PROCESSO- nº. 1417/18.0 BEBRG- U.O 1-TAF do Porto 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - VIANACAIS - Investimentos Imobiliários, Lda. 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do contrato de concessão do 
direito de exploração do edifício do Complexo Turístico da Marina de Recreio de 
Viana do Castelo celebrado entre A. e R., dos actos administrativos preparatórios, do 
acto administrativo de 07.04.2018 que resolveu o contrato de concessão e ainda pedido 
de condenação do R. no pagamento à A. da quantia de€ 2.541.085,19 a título 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-Tem audiência prévia agendada para o dia 20.01.2023. 
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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 
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador do 
Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC de 04.02.2018 que concedeu ao A. o 
prazo de 60 dias úteis para proceder à reposição de terreno sito na Fonte do Clero, 
concelho de Viana do Castelo, nas condições em que se encontrava antes da 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 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do processo de avaliação de desempenho 
da associada do A. referente ao biénio 2015/2016 desde a fixação dos objectivos, bem 
como do despacho que homologou a avaliação de desempenho e do despacho do Sr. 
Presidente da CMVC que decidiu a reclamação apresentada pela associada do A. do 
despacho de homologação da avaliação de desempenho da mesma; 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00. 

ESTADO ACTU AL - 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 
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da 
quantia de€ 50.440,00 por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de um 
sinistro (queda) sofrido num dos passeios da Avenida dos Combatentes, em Viana do 
Castelo, e bem assim, de danos futuros a liquidar em sede de execução de sentença. 

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 ACÇÃO - € 50.440,00 

ESTADO ACTUAL-Fase instrutória. 
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PROCESSO - nº. 2273/18.3 BEBRG - U.O 1-T AF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - AGEAS - Seguros em Portugal, S.A 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município no pagamento à A. da 
quantia de € 5.126,23, acrescida de juros de mora vencidos e vincendos, a título de 
reembolso de indemnização paga pela A. ao seu segurado por sinistro ocorrido no 
cruzamento entre a EN 308 com a Rua Aquilino Ribeiro, freguesia de Barroselas, 
concelho de Viana do Castelo, por alegada culpa imputável ao Município. 

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 
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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 ACÇÃO - € 83.880,51. 

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

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA-Justina Maria Valentim Ralha da Silva 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

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 ACÇÃO - € 30.000,01. 

ESTADO ACTU AL - Aguarda o agendamento de audiência final. 
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PROCESSO - nº. 1015/19.0 BEBRG- V.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

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

RÉU - Município de Viana do Castelo 
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OBJECTO/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 ACÇÃO - € 4.250,69. 

ESTADO ACTU AL - Foi proferido despacho saneador. Aguarda o agendamento da 
audiência final. 
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PROCESSO - nº. 2369/19.4 BEBRG - V.O 1 - T AF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR - João Manuel Alves Rodrigues Gaivoto 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/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 
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- V.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR - Manuel José Fernandes de Sá 

RÉU - Município de Viana do Castelo 
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OBJECTO/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 ACTU AL - Aguarda a elaboração de despacho saneador ou a marcação de 
audiência prévia. 
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PROCESSO- nº. 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. 

VALOR DA ACCÃO - € 30.000, 01 

ESTADO ACTUAL - A audiência prévia foi iniciada mas encontra-se suspensa para 
a junção de documentos. 
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PROCESSO - nº. 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 
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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.ª instância. Os AA. interpuseram 
recurso de revista do acórdão do TCAN para o STA. O STA não admitiu o recurso. 
Fase de elaboração da conta do processo. 
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PROCESSO - nº. 804/20.8 BEBRG - V.O 1 - T AF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - Paínhas Parques, S.A 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/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 t) 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. 

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 
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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 

OBJECTO/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 ACCÃO - € 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 

OBJECTO/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 desafectar 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. 
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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. 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 

OBJECTO/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 -Aguarda reagendamento da audiência final. 
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PROCESSO - nº. 591/21.2 BEBRG- U.O 1 -TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Popular 

AUTORA - Prótoiro - Federação Portuguesa das Associações Taurinas 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade/anulação de vanas 
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 ACTU AL - Fase dos articulados. 
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PROCESSO - nº. 2913/21.7 T8VCT -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 

OBJECTO/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 ACCÃO - € 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. A A. interpôs 
recurso da sentença para o Tribunal da Relação de Guimarães. Aguarda a decisão do 
recurso. 
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PROCESSO - nº. 2242/21.6 BEBRG- U.O 1 -TAF de Braga 

ESPÉCIE - Outros Processos Cautelares 

REQUERENTES - A VIC, S.A e Outro 

REQUERIDO - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/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 sentença. 
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PROCESSO - nº. 323/22.8 BEBRG - U.O 1 - T AF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORES -Alcídio da Rocha Araújo e Outros 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/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- U.O 1 -TAF de Braga 

ESPÉCIE- Outros Processos Cautelares 
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REQUERENTE - Nunex - Worldwide, S.A 

REQUERIDO - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do despacho do Sr. Presidente 
da CMVC de 24.02.2022 no âmbito do P. AV2021/00709 (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 a fase de elaboração da conta do 
processo. 
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PROCESSO - nº. 957/22.0 BEPRT- V.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 ACCÃO - € 457.621, 56. 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar a acção totalmente 
improcedente. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado da decisão. 
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PROCESSO - nº. 1990/22.8 T8VCT - Juízo de Trabalho de Viana do Castelo - Jl. 

ESPÉCIE-Acção de Processo Comum 

AUTOR - João Filipe Salgado Ramos 

25 



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-€ 8.750,63. 

ESTADO ACTU AL - Fase de alegações finais. 
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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 ACTU AL - Fase de alegações finais. 
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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. 
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ESTADO ACTUAL-Fase de alegações finais. 
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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 ACCÃO - € 8.336,98 

ESTADO ACTUAL-Fase de alegações escritas. 
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PROCESSO - nº. 800/10.3 BEBRG-A- V.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Processo de Execução 

EXEOUENTES - José Paulo Esteves Martins Pinheiro e outra. 

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

1-

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 ACCÃO - € 30.000,01 

ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença a julgar extinta a instância por 
inutilidade superveniente da lide. Aguarda o decurso do prazo de trânsito em julgado 
da sentença. 
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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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PROCESSO-oº. 1766/22.2 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR- Miguel Ângelo Martins Maduro 

RÉUS - Município de Viana do Castelo e Companhia de Seguros Allianz Portugal, 
S.A 

OBJECTO/PEDIDO-Pedido de condenação no pagamento da quantia de€ 15. 707 ,55 
a título de danos patrimoniais e de privação de veículo decorrente de acidente de 
viação ocorrido em 03.10.2021, na Alameda 5 de Outubro (por baixo da Ponte Eiffel), 
no concelho de Viana do Castelo. 

VALOR DA ACÇÃO-€ 15.707,55 

ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados. 

O Município efectuou o chamamento ao processo da sua Seguradora à data. Aguarda 
a prolação de decisão sobre a admissão ou não de tal intervenção. 
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PROCESSO - nº. 1222/22.9 BEBRG- U.O 2 -TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - Maria Helena dos Socorros Rocha 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou de anulação do acto de 
liquidação de taxas resultante da aprovação do aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 1004 - Processo n.º 29/21 - ADILOT, praticado pelo Sr. Vereador da área do 
Planeamento e da Gestão Urbanística da CMVC em 01.07.2021. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.001,00. 

ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados. 
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PROCESSO- nº. 1559/22.7 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - Maria Isabel de Sousa Carvalho Fernandes 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do procedimento interno em 
Regime de Mobilidade na modalidade intercarreiras para a carreira/categoria de 
Assistente Técnico - Função Administrativa em relação à Autora e, 
consequentemente, a decisão que a excluiu do acesso à categoria profissional de 
Assistente Técnica, e bem assim, pedidos conexos. 

VALOR DA ACÇÃO - € 5.000,01. 

ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados. 
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PROCESSO - nº. 2233/22.0 BEPRT- U.O 2 -TAF do Porto 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - M. Couto Alves, S.A 
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RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do acto do Município que contrapôs para 
efeitos de revisão extraordinária de preços uma fórmula que implicaria que os valores 
a atribuir à Autora no âmbito da empreitada de "Requalificação do Espaço Público 
da Quinta de Monserrate - 1/ fase: Lote 1, Rua Senhor do Socorro, Rua Alberto 
Sousa, Rua Luís Filipe e Rua dos Sobreiros", a título de revisão extraordinária de 
preços seriam inferiores aos que resultariam da aplicação normal, sem alteração, da 
revisão ordinária de preços, pedido de reconhecimento do direito da Autora à revisão 
extraordinária de preços de acordo com a proposta por si apresentada e pedido de 
condenação do Município no pagamento à mesma da quantia de€ 557. 669,69 a título 
de revisão extraordinária de preços. 

VALOR DA ACÇÃO-€ 557.669,69. 

ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados. 
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PROCESSO- nº. 2152/22.0 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 

ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTOR - Aurélio Alpuim da Silva 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de impugnação do acto administrativo contido na 
alteração/correcção de classificação/condicionante de "zona de equipamento", na 
extensão atribuída pelo PDMVC ao prédio do Autor e demais actos subsequentes 
correlacionados e pedido de condenação do Município à prática do acto 
administrativo devido de alteração/correção da referida classificação/condicionante 
e o consequente deferimento e aprovação do processo de obras que incide sobre o 
prédio do Autor, nos termos de licença de construção anterior. 

VALOR DA ACÇÃO - € 30.000,01. 

ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados. 
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PROCESSO-oº. 2211/22.9 BEBRG- U.O 1-TAF de Braga 
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ESPÉCIE - Acção Administrativa 

AUTORA - Rosa da Conceição Ribeiro Gomes 

RÉU - Município de Viana do Castelo 

CONTRA-INTERESSADA - Sociedade Albino Mastos Fernandes - Engenharia & 
Construção, Lda. 

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do acto de 
deferimento de 13.09.2022 que aprovou a construção de um edifício de habitação 
unifamiliar no processo de obras n. º 458/22. 

VALOR DA ACÇÃO - €5.000,01. 

ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados. 
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