
MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO REALIZADA NO DIA 

14 DE ABRIL DE 2016:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos catorze dias do mês de Abril do ano dois 

mil e dezasseis, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente da Câmara e 

com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Ana Margarida 

Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro 

da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques 

Franco, Helena Cristina Mendes Marques e Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou 

a Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Hirondina Machado. E, 

tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou 

aberta a reunião pelas quinze ho_ras. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O 

Presidente da Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem 

inscrever-se para !-lsar da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado 

para o facto de nos te~os legais este período ter a duração máxima. de 60 1ninutos. 

INTERVENÇÃO DO PRFSIDENTE DA CÂMARA-:- 1. - INFORMAÇÃO:-. Pelo Presidente 

da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:-

"INFORMAÇÃO - No dia 31 de Março o President~ Ja Câmara esteve presente nas comemorações 

do 92º Aniversário da Casa do Minho do Rio de Janeiro e 110 dia 1 de Abril, r~cebeu da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro o Conjunto de Medalhas de Mérito, Pedro Ernesto, em sessão solene. que 

decorreu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esta distinção deveu-se ao t rabalho desenvolvido . .·· . - . . f 



na promoção e cooperação cultural entre as duas cidades, designadamente através da Casa do Minho. 

Decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo, a 2 de Abril, um concerto do músico Carlão e no dia 

2 de Abril o Teatro Municipal de Sá de Miranda acolheu o espetáculo" Tango Nuestro", no âmbito da 

programação cultural da cidade. No dia 4 de Abril, o Presidente da Câmara Municipal recebeu o 

Presidente da Câmara Distrital de Água Grande, capital da república de S. Tomé e Príncipe para uma 

receção e aferir da possibilidade de uma futura geminação entre as duas cidades. Na reunião, foram 

abordados temas relacionados com a educação e áreas de formação, designadamente na formação 

técnica em turismo, mas também temas como a proteção civil, o ensino politécnico, o sector 

empresarial e ainda os investimentos nas redes de saneamento. O Presidente da Câmara esteve 

presente, a 5 de Abril, na sessão de apresentação da programação do CDV - Centro Dramático de 

Viana que decorreu no navio museu Gil Eannes. A Câmara Municipal e a Escola Superior de Saúde de 

Viana do Castelo assinalaram o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, com um conjunto de iniciativas, 

designadamente rastreios, caminhadas, workshops, uma aula de zumba e terapia do riso e do abraço. 

No dia 8 de Abril, o Presidente da Câmara Municipal e a Vereadora da Educação participaram na 

sessão solene da Semana Maior 2016, que contou com a presença do Ministro da Educação, Tiago 

Brandão Rodrigues, onde foi manifestada .pelo Presidente ao Ministro a necessidade das obras 

urgentes da Escola Frei Bartolomeu dos Mártires e na Escola de Barroselas. No dia 9 de Abril, decorreu 

na Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, com a presença do Presidente da 

Câmara, uma conferência proferida pelo Prof. Doutor Artur Anselmo sobre D. Maria Augusta 

d' Alpuim. "Maria Augusta d' Alpuim: Humanismo e Solidariedade" marca igualmente os 101 anos 

sobre o seu nascimento. Nesta sessão, o Presidente informou que a autarquia vai reeditar o livro 

"Casas de Viana Antiga" de sua autoria e atribuir o seu nome a uma rua de Viana do Castelo. Também 

neste dia à noite, decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo e no âmbito do Festival Lethes; um 

espetáculo da Hinoportuna. ·No dia 13 de Abril, o Presidente da Câmara esteve presente na sessão de 

abertura qos - _Op~~---!{ays ~' - l:les_eovolyim~nt_Q , de ~Soft:~~r~: em ·Grande-~~~!~- : Oportunid.ades e_ 
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produtos profissionais"·, na ESTG. Nesta sessão foi assinado um protocoto entre a CMVC, IPVC e AEVC 

e a ITEN que permite a instalação desta empresa de software na incubadora de Viana do Castelo. No 

Navio Gil Eannes realizou-se também no dia 13 de Abril, uma Sessão promovida pela CIM do Alto 

Minho - " Estratégia para o desenvolvimento do turismo náutico da eurorregião Cruzeiros Costeiros, 

novas ferramentas de promoção e portos friendly" promovida pela CIM e pela AGAN - Associação 

Galega das Atividades Náuticas. Ao final da tarde de 13 de Abril foi aberta a edição de 2016 da "Estação 

Imagem" no Teatro Sá de Miranda com o "Slideshow- Um dia na vida de Viana do Castelo", no âmbito 

do programa do Prémio Estação Imagem. No dia 14 Abril, o Presidente esteve presente na sessão de 

abertura das Jornadas de Engenharia Civil e do Ambiente 2016 na ESTG. (a) José Maria Costa.". 2. 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA CIDADE DE RIOM - O Presidente da Câmara entregou a 

cópia da memória descritiva e uma planta referente ao projeto de requalificação da 

Rua Cidade de Riom; 3. RELATORIO DIREITO DE OPOSIÇÃO - O Presidente da Câmara 

entregou o Relatório de Observância do Direito de Oposição; 4. CARTA DA 

EMBAIXADA DA BELGICA -0 Presidente da Câmara entregou cópia da carta recebida 

da Embaixada da Bélgica em Lisboa, agradecendo o voto de solidariedade e o repúdio 

pelos recentes atentados na cidade de Bruxelas. 5. REQUERIMENTOS · " Face ao 

requerimento apresentado pelo Vereador Marques Franco, em 22 de Fevereiro de 

2016, referente· aos processos nºs 151/ A2/ 2015, 160/ A2/ 15 e 163/ A2/ 15 com a 

empresa Venâncio e Morais, Lda, solicitando os contratos e outros documentos, o 

Presidente da· Câmara entregou ao referido V~reador cópia dos dois contratos de 

·aquisição de serviços e de um ·contrato de prestação de serviços, a proposta de 

cabimento e -a requisição, bem como o parecer jurídico emitido sobre este assunto. 

INTERVENÇÃO DA VEREAOORA'' MÁR.iA JOSÉ GUERREIRO -. INFORM/!;ÇÃ.O 



EXEMPLAR RARO DO SEMANÁRIO "A BRIZA" OFERECIDO À CÂMARA MUNICIPAL- Pela 

Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a informação que seguidamente se 

transcreve:- "INFORMAÇÃO - EXEMPLAR RARO DO SEMANÁRIO A BRIZA OFERECIDO À CÂMARA 

MUNICIPAL- Um exemplar raro do semanário A Briza publicado em Viana do Castelo, em 1857, 

foi oferecido pelo Senhor Professor Doutor Artur Anselmo ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal destinado à Biblioteca deste Município. No decurso da cerimónia de homenagem 

a D. Maria Augusta d' Agorreta d' Alpuim, promovida pela Câmara Municipal na Biblioteca, no 

passado dia 9 de Abril, em que foi conferencista o Professor Doutor Artur Anselmo. Esta 

publicação, que muito vem enriquecer o espólio documental desta importante instituição 

cultural do município, publicou-se em Viana do Castelo, em 1857, e foi impressa na tipografia 

de Manoel Fernandes Pereira da Silva, que ao tempo funcionava.no Largo de S. Domingos, n.º 

71, desta cidade. O início da publicação deste "semanário recreativo" aconteceu a 21 de 

Junho de 1857 (n.º1), do qual se editaram vint~ e quatro números até 29 de Novembro desse 

mesmo ano, constituindo um único volume, com paginação sequencial, num total de 192 

páginas, e num formato de 23x 16 cm. A Briza tinha como redatores Ernesto de Kruger Cibrão 

e Frederico de Pinho e a colaboração de Bartolomeu de Magalhães e Miguel de Lemos, entre 

outros, que, curiosamente, assinavam os textos quase sempre com as iniciais do nome, 

localizando-se a sua redação na antiga rua de S. Sebastião, n.º 90, em Viana do Castelo. No 

primeiro número editado, em texto intitulado "Programma" são apresentadas as linhas 

orientadoras desta publicação. Aí, pode ler-se:- "A BRIZA passará ligeira pelo mundo literario 

e trará consigo a essência do que melhor encontrar. Se é arrojo, perdoem-no-lo; mas 

contamos com a indulgência do público( ... ). A BRIZA dividir-se-á em quatro partes: A primeira 

constará de - pensamentos, e artigos morais e · religiosos. A segunda compreenderá -
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romances, poesias, e história. A terceira será o - FOLHETIM - e compor-se-á de matéria do 

dia, revistas, cri tica jocosa, mas não mordaz. A quarta chamar-se-á - VARIEDADES - e 

constará de - anedotas, epigramas, charadas, enigmas, etc. A BRIZA sairá todas as semanas; 

cada numero será de oito páginas( ... )". O exemplar agora oferecido, embora não se encontre 

completo, é constituído por 22 números, dos 24 publicados, contém 176 páginas das 192 

publicadas, e encontra-se em muito bom estado de conservação e cuidadosamente 

encadernado. Dada a sua raridade, o exemplar desta publicação vianense de meados do 

século XIX agora disponível na Biblioteca Municipal, representa um enriquecimento 

assinalável do espólio bibliográfico desta instituição municipal. (a) Maria José Guerreiro.". 

INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo 

referiu que os moradores da praia de Afife continuam a levantar questões relativamente 

às obras feitas na praia de Afife bem como sobre · o contentor que serve de WC, e que 

chegando o verão a solução não serve os utentes. INTERVENÇÃO DO VEREADOR 

EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:-

1. ABAIXO-ASSINADO DOS MORADORES DA RUA GUSTAVO EIFFEL - Referiu-se ao 

abaixo-assinado dos moradores que reclamam sobre as obras de recuperação da via que 

está parada há anos, questionando o que se pode fazer sobre o mesmo. O Presidente da 

Câmara informou que trata-se de um arruamento com acesso provisório e que existe 

uma candidatura que aguarda aprovação. 2. FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA E DEÃO -

Referiu-se a um apoio de passagem que se encontra muito degradado tendo o Presidente 

da Câmara informado que está para ser reabilitado: INTERVENÇÃO DO VEREADOR 

MARQUFS FRANCO:- O Vereador Marques Franco:-referill··Se ao viaduto junte :ao 



shopping dizendo que existe muita circulação em contramão pese o facto de estar bem 

sinalizado, pelo que seria de verificar se a Câmara poderá melhorar a sinalização tendo 

em vista evitar esta situação. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA MARQrns:-

A Vereadora Helena Marques referiu-se a um documento assinado pelo padre de 

Darque relativo às dívidas do Lar de Cuidados Continuados e da sua intenção de 

encerrar este Lar. Disse que são informações que circulam no facebook e que importa 

perceber o que de facto se passa uma vez que aquela valência serva mais que um 

concelho. O Presidente da Câmara informou que teve uma reunião com o pároco de 

Darque e que tem conhecimento das dificuldades económicas. Disse ainda que a 

instituição esteve mais de um ano sem apoios do Governo o que obrigou a que a 

instituição pagasse aos técnicos durante mais de um ano sem qualquer apoio 

governamental. Por último a Vereadora Helena Marques referiu-se ao Plano de 

Pormenor da margem ribeirinha dizendo que já foi feita há muito tempo e questionando 

sobre o que foi feito para dinamizar o espaço. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de 

trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:

(01) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:- A Câmara 

Municipal deliberou remeter a apreciação deste assunto para a próxima reunião 

camarária. Esta deliberação foi tomad~ por unanimidade estando presente a 

totalidade de membros em efetividade de funções. (02) RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CMVC E DOS 

SMSBVC:- Relativamente ao assunto indicado em título o Presidente da Câmara apresentou 

a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- Relatório é Conta de Gerência 
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de 2015 - No ano de 2015, apôs quatro anos consecutivos de corte nas transferências do Orççanto 

do Estado para os Municípios, o Município beneficiou apenas do aumento do IRS liquidado no 

Concelho, sobre o qual tem uma participação de 5%, traduzindo-se num aumento da receita do 

M unicípio de 813 mil euros. 

Transferência ANUAL Orçamento Estado 
(FGM+FSM+IRS) 
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No período de 2010 a 2015, o Município viu reduzido em cerca de 1,750 milhões de euros as 

transferências diretas do Estado, cortes que representam, em média, 146 mil euros mensais, 

causando grandes dificuldades na gestão financeira do Município. 

Apesar desta conjuntura· financeira desfavorável, o Município de Viana do Castelo, através de uma 

política rigorosa de contenção de custos, tem conseguido aumentar a poupança corrente, com 

resultados muito satisfatórios no Passivo Exigível Total. 

Passivo Exigível Total 
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Em 2015 foi contratado um novo empréstimo para financiamento de investimento, destinado à 

ampliação dos parques empresariais, reabilitação de escolas e valorização da orla costeira . O 

empréstimo contratado no valor de 4.980.449,00 euros, teve apenas uma utilização, em 2015, de 

3,640 milhões de euros. A Taxa de Execução Orçamental em 2015 voltou aumentar, 

comparativamente ao ano anterior, atingindo o valor mais elevado, dos últimos 6 anos, o que 

demonstra uma boa capacidade de planeamento e de gestão de recursos financeiros. 
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A Receita Própria do Município - manteve-se a tendência de crescimento da receita referente ao 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), contudo, com um crescimento menos significativo 

relativamente aos dois últimos anos. 
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A receita da Derrama manteve-se praticamente inalterada, relativamente ao ano anterior. O 

Município isentou de Derrama os sujeitos passivos com um volume de negócios inferior a 

150.000,00€. 

Milhões 
eur8s 4, 

3,0 
2,0 
1,0 
0,0 

Evolução Receita DERRAMA 

2015 

Em 2015 a receita do IMT, quebrou a trajetória de descida registada nos últimos quatro anos, 

refletindo o desagravamento da conjuntura económica e financeira que o País enfrenta. 

Milhões Evolução Receita l.M.T. 
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A receita do IUC registou, nos últimos dois anos, uma descida na ordem dos 5% ao ano, interrompendo 

uma evolução de crescimento registada at é ao ano de 2013. 
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A Despesa de funcionamento, nos últimos três anos, manteve-se praticamente inalterada, atingindo 

em 2015 o valor de 26,8 milhões de euros. 
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A Poupança Corrente, este importante indicador, manteve a tendência de aumento, tendo em 2015 

registado um incremento de 8,9 milhões de euros. 

EVOLUÇÃO POUPANÇA CORRENTE 
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Em 2015, apesar de permanecerem algumas condicionantes orçamenta is, cont inuamos a apoiar os 

investimentos das Juntas de Freguesias, aumentando os valores das transferências financeiras dos 

protocolos celebrados. Entre as várias áreas de atuação das Juntas de Freguesia, priorizou-se os 

projetos de redes viárias, integrados com a ampliação das redes de abastecimento de água e 

saneamento, alargamento e beneficiação de cemitérios e requalificação de equipamentos desport ivos 

e culturais. 
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Transferências Juntas Freguesias 
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Cultura - No ano de 2015, manteve-se a tendência de crescimento do número de visitantes nos 

equipamentos culturais, nomeadamente, Museu do Traje e Museu de Artes Decorativas, tendo-se 

registado aumento de 7,12% e 27%, respetivamente. O Centro Cultural, foram realizados onze 

espetáculos, tendo-se registado uma afluência total de público de 29.212 espetadores, que 

comparativamente ao ano anterior representa um aumento de 17 .293 espetadores. 

Espetadores Centro 
Cultural 29.212 

2014 2015 - ·-·---·--··----------·-·-·--·----·---·--·-·-····-·--···-""··-······ .. ---·--·-.. ---·-----------·--···-··" 

O Teatro Municipal Sá de Miranda, foram realizados 176 espetáculos, tendo-se registado uma 

afluência total de público de 33.118 espetadores, que comparativamente ao ano anterior 

representa um aumento de 15.825 espetadores. 

Espetadores Teatro Sá de 
M

. d 33.118 
1ran a 
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2014 2015 



Ação social - Durante o ano de 2015, os serviços de ação social realizaram, entre outras atividades 

relevantes, os seguintes apoios: 408 Visitas domiciliárias e 999 Atendimentos sociais. Foram avaliados 

pelas equipas 150 processos de pedidos de atribuição de tarifa social (água, saneamento e resíduos 

sólidos), 14 Processos de apoio para beneficiação de habitações degradadas propostos pelas CSIF, no 

âmbito da Medida 4, 30 processos de agregados familiares em situação de fragil idade e encaminhados 

para apoios pecuniários (GAF e Cáritas Diocesana), 65 processos de ação social escolar- reavaliações, 

e beneficiaram de apoio, no âmbito do projeto-tipo para habitação em regime de auto -

construção/legalização/ampliação, 11 agregados. Foram ainda atribuídos 1.850 vales sociais a um 

conjunto de 212 famílias carenciadas, foi apoiada financeiramente a construção / beneficiação de 

equipamentos sociais, e os técnicos em representação do Município, enquanto parceiro obrigatório, 

participaram em 323 reuniões de trabalho. Bibliotecas e Arquivo - Ao longo do ano de 2015, a 

Biblioteca Municipal teve um total de 112.220 utilizações. Procedeu-se ao reforço do fundo 

documental através da aquisição de 6.671 publicações e outros suportes. No âmbito do programa de 

apoio às bibliotecas escolares, procedeu-se ao tratamento de 8.710 documentos. O espaço "Couto 

Viana" teve 105 utilizações, sendo 72 sessões da responsabilidade da CMVC e 33 de entidades 

externas. Foi feito neste espaço o lançamento/apresentação de 27 livros . . Realizaram-se 92 atividades 

de animação da leitura em que participaram 2532 utilizadores e 85 sessões da Hora do Conto que 

t iveram 2.344 participantes. Nas escolas do concelho realizaram-se 49 sessões de dramatização e 

animação da leitura com a presença de 5.278 alunos. Durante ao ano de 2015 a Biblioteca organizou 

11 sessões do À conversa com ... diferentes escritores a que assistiram 636 pessoas. No Arquivo 

Municipal procedeu-se à acomodação e tratamento do acervo dos ENVC, entregue à guarda do 

município. Procedeu-se à captação/digitalização de imagens de elementos dos processos, 

nomeadamente 19.134 dos ENVC, 1.535 de fichas de velocípedes, 146.499 de processos de obras, 97 

de alvarás de construção, 21.648 de outros processos. Educação - No ano letivo de 2014/2015 a 

rede pública municipal de educação pré-escolar, composta por 32 Jardins-de-infância; foi frequentada 
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por 1.023 crianças. A Componente de Animação e Apoio à Família funcionou em 18 Jardins de Infância 

dando resposta a 501 crianças/famílias, totalmente gratuito, representando um esforço financeiro 

municipal de 163.982,50€. O projeto de iniciação à música estendeu-se à totalidade dos jardins-de-

infância, permitindo o acesso à música a 1.023 crianças, independentemente da sua condição socio 

económica. O serviço de refeições escolares serviu um total de 649.086 refeições aos alunos 

do concelho. Os apoios de ação social escolar deram resposta a um total de 1.576 alunos/crianças, 

correspondendo a um esforço financeiro de 40.39,00 € no apoio à aquisição de livros e material 

didático e de 305.373,60 € na comparticipação de refeições. Os transportes escolares serviram um 

total de 2.709 alunos, sendo 2.487 através de atribuição de passe e 222 através de circuitos especiais, 

assegurados por operadoras e juntas de freguesia, representando um esforço financeiro de 

750.766,23 €.O projeto de atividade náutica nas escolas foi frequentado por 529 alunos do 2º ciclo e 

514 do 3º ciclo e secundário (no ano letivo 2015/16 regista-se uma maior adesão comparativamente 

ao ano transato) . A iniciação à natação deu resposta a 1.391 alunos do 1º ciclo (75 turmas, 1.173 

aulas), sendo o projeto de iniciação ao atletismo frequentado por 748 alunos. Desporto - Na época 

desportiva 2014/15 os equipamentos desportivos municipais foram objeto de 369.707 utilizações. No 

âmbito desportivo a cidade de Viana do Castelo foi palco de importantes eventos de âmbito nacional 

e internacional, destacando-se os seguintes: Meia Maratona Manuela Machado, Rali de Portugal, 

Volta a Portugal em Bicicleta, Campeonato da Europa de Vela Classe Laser, Taça Nacional de 

Maratonas /Canoagem, Regata Internacional de Remo, Trail da Serra de Arga, Rali de Viana, Grande 

Prémio Ciclismo JN, Taça Davis de Ténis (2 edições), Campeonato Luso/Galaico de SURF. OBRAS 

PÚBLICAS - Em 2015 foram efetuadas obras de manutenção, conservação e reparação de vários 

edifícios, nomeadamente, Museu Artes Decorativas, Museu do Traje, Mercado Municipal, Funicular 

de Santa Luzia, CMIA, Piscinas e Pavilhões Municipais, Bairros e Habitações Socias, Paços do Concelho; 

Obras de reparação e conservação nas várias escolas EBl e JI do concelho, E.B. 2/3 Frei Bartolomeu 

dos Mártires, Carteado Mena e Monte da Ola; Substituição de luminárias existentes por novas de 



tecnologia LED ao abrigo do programa POVT - Iluminar o Alto Minho. DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

- CIM ALTO MINHO-A CIM do Alto Minho teve no ano de 2015 um ano particularmente complexo 

e exigente na conclusão das operações do QREN 2007-2013 e na preparação das iniciativas do novo 

ciclo de programação Portugal 2020. Desenvolveu em parceria com o Município de Viana do Castelo 

iniciativas no âmbito da montagem do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 2015-2020, 

DLBC Costeira Litoral Norte, e PROVERE Minho Inovação, INTERREG VA. SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO - Os SMSBVC vêm garantindo ano após ano a 

excelência e a qualidade de serviços obtendo sucessivas certificações de qualidade e na monitorização 

da qualidade da água de abastecimento. Em 2015 foi a única entidade municipal que obteve a 

certificação de um sistema de segurança alimentar para a água de abastecimento. A aposta na 

inovação e melhoria dos serviços tem sido traduzida na aposta de novas tecnologias como a instalação 

de novos 3611 contadores inteligentes, com uma taxa de cobertura de 33%. Através de diversas 

empreitadas e por administração direta os SMSBVC têm garantido o contínuo alargamento das redes 

de abastecimento de água (0,8 Km) e redes de saneamento (7,5 Km), bem como a remodelação de 

redes na extensão de 2,9 quilómetros, tem vindo a melhorar os indicadores ambientais do concelho. 

A recolha e valorização de resíduos sólidos urbanos tem tido uma evolução muito positiva, sendo 

mesmo a melhor na reciclagem dos municípios da RESULIMA. Os SMSBVC t iveram no ano de 2015 um 

investimento total de 2,297 milhões de euros. Agradecimentos - Em nome do Executivo Municipal 

agradeço a colaboração, profissionalismo e empenho demonstrado ao longo do ano de 2015, por 

todos os dirigentes, funcionários e colaboradores da Câmara Municipal e dos Serviços M unicipalizados 

na causa do serviço público. (a) José Maria Costa.". A Vereadora Ilda Figueiredo referiu o 

diminuto prazo dado aos vereadores para conhecimento de documentos tão extensos. 

Referiu que se sente em desigualdade de condições relativamente a outros vereadores 

que conhecem o documento com antecedência. Elogiou os SMSBVC pela forma como 

apresentam o documento, contrariamente à CMVC. O Presidente da Câmara referiu 
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que o facto de o ROC ter certificado e acompanhado as contas é um conforto do 

Executivo. Disse ainda que o documento está bem construído, cumpre as normas e 

aos Vereadores cabe fazer uma análise mais política. A Vereadora Ilda Figueiredo 

disse entender que o pouco tempo de análise do documento não lhe permite conhecer 

o mesmo e não se sente em condições de subscreve-lo. Contudo por falta de fundos 

comunitários sente-se a falta de obras estruturais de investimento. Nota-se também a 

perda de património do município a favor da empresa Águas do Noroeste. Por isso 

entende votar contra apresentando declaração de voto, mesmo dando por assente na 

sua boa-fé que as contas estão corretas. O Vereador Eduardo Teixeira disse que 

mesmo quando os vereadores assinam os documentos não sentem qualquer 

responsabilidade na preparação dos documentos financeiros. O facto de ter recebido 

na segunda-feira os documentos impede-o de assumir o documento como bom. 

Lembrou ainda que falta o relatório semestral a elaborar pelo ROC no final do ano, 

protestando por essa falta. Disse ainda que existe divergências relativamente à análise 

das contas - compromissos assumidos e não pagos - e que parecem apontar para um 

défice de 30%. Referiu ainda que é o pior ano dos últimos quatro da autonomia 

financeira. Sente-se preocupado com o passivo a atingir os 50.000.000€. Estas opções 

e formas de contar não merecem a concordância do PSD pelo que entende votar 

desfavoravelmente o documento. O Presidente da Câmara referiu-se aos 

compromissos assumidos e não pagos explicando o mecanismo de compromissos. 

Finda a discussão, o Presidente da Câmara Municipal submeteu a votação, os 

Relatórios de Atividades e Documentos de Prestação de Contas da Câmara e dos 

Serviços Municipalizados, tendo-se registado o seguinte resultado:- cinco votos a 



favor, do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, 

Luís Nobre e Maria José Guerreiro, quatro votos contra dos Vereadores Eduardo 

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo pelo que foram os 

mesmos aprovados por maioria. Mais foi deliberado submeter os referidos 

documentos a apreciação da Assembleia Municipal e mandar remetê-los ao Tribunal 

de Contas, tudo de acordo com o disposto, nomeadamente, no Regime Jurídico 

instituído pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), conjugado com 

o artigo 33°, número 1, alínea c), da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, e no número 1 

do artigo 47° da Lei n.0 2/07, de 15 de Janeiro. Por último, foi ainda deliberado que os 

mencionados documentos não ficassem transcritos na ata, pelo que, depois de 

assinados por todos os Membros presentes da Câmara Municipal e por eles rubricados 

em todas as folhas, ficam arquivados na pasta anexa ao livro de atas, nos termos do 

artigo 5° do Decreto-Lei número 45.362, de 21 de Novembro de 1963, na redação que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei número 334/82, de 19 de Agosto. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade 

de funções. Por último, foram apresentadas as seguintes declarações de voto:

"DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSD - UM DESASTRE FINANCEIRO COM DÉFICE DE 30%, UMA NECESSIDADE 

DE INVESTIMENTO EM ATRATIVIDADE - os Eleitos do PSD votaram contra o Relatório e Contas de 2015 da 

Câmara Municipal e dos SMSBVC, por questões de natureza politica, das opções da gestão dos 

recursos financeiros, que vem comprometendo o desenvolvimento necessário do nosso Concelho, 

com reflexos negativos na atratividade e competitividade económica e no emprego, para quem realiza 

despesa global (compromissos assumidos) de quase 100 milhões de euros num único ano. O adiar de 

um (real) plano de contenção de despesas, o constante recurso a Ajustes Diretos para quase tudo e 

nada, a Aquisição de Serviços em detrimento da utilização dos recursos humanos existentes, os custos 
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com comunicação para "alimentar uma polít ica de fachada", no nosso entender, n~efe~ os 

interesses do Município e da sua população. Por outro lado, existindo agora um Revisor Oficial de 

Contas, este só analisa os elementos que o Executivo Municipal prepara (vereadores da oposição 

incluídos???), conforme é referido no seu parecer, e não nos foi fornecido (pelos vistos também não 

feito) o Relatório Semestral de Dezembro, que é exigido pela Lei das Autarquias Locais (Artº 77), o 

que seria de fato importante, pois sim, assumiria um "tipo" de auditoria intermédia ao Relatório de 

Contas Municipais. Ressalvamos assim, também, que apesar do Parecer do ROC referir ser de todos a 

responsabilidade pela apresentação dos documentos, e de possíveis erros técnicos ou formais, o fato 

de não termos pelouros atribuídos e apenas termos recebido os documentos 2 dias antes da sua 

votação, não nos pode ser imputado tal encargo, que não temos, nem tivemos, nem aceitamos. Nesse 

sentido, continua o Município a não inscrever e contabilizar no Balanço e Passivo Municipal, os 

compromissos assumidos e não pagos, que no ano de 2015 foram no montante global de 17, 8 milhões 

de Euros, e sem qualquer informação também dos anos anteriores:- Por este facto muito relevante, 

há um absoluto desfasamento da avaliação da situação financeira das Contas do Município, nos 

seguintes itens:- 1.0 Montante das Despesas efetuadas no Município são (pelos números da Execução 

Orçamental) no montante global de 99.669.303 €, correspondendo a 78.944.720 € da Camara e 

20. 724.583€ dos Serviços Municipalizados, para receitas de 61.000.000 €; 2.Na Camara, em 2015, para 

compromissos assumidos de 79 M€ e receitas Balanço de 61 M€, verifica-se um défice real de 30%; 

3.0 Passivo financeiro municipal inscrito de 31 M€, nas contas apresentadas contabilizando os 

compromissos assumidos e não pagos conhecidos de 2015, aproxima-se dos quase 50 M€ (em 2014, 

nos mesmos pressupostos, era de 43 M€, o que representa um acréscimo de 13% no ano), e sem 

contabilizar outros compromissos de anos anteriores (2014, 2013, que não são referidos). 4.As dividas 

as Juntas de Freguesias, inscritas no Balanço, são no global de 4.871€, quando os compromissos 

assumidos e não pagos (fora do balanço), só em 2015 são superiores em muito a 2 Milhões de euros. 

Não deve é haver, uma única Freguesia, a que a Camara deva menos de 5.000 €, e por este facto não 

pode haver coincidência com a realidade, e que percebemos nas nossas visitas às freguesias, onde se 



contará que a obra executada e devidamente titulada, ultrapassa e muito este montante. 5.A 

poupança corrente, que é apresentada como "Bandeira", é uma "falada financeira" e uma "distorção" 

comunicacional, uma vez que entra no rácio os milhões recebidos do "negocio" das Aguas com a AdP, 

que são técnicos, uma vez que, com "engenharia financeira" foram contabilizados como receita da 

Camara, mas foram canalizados para as contas dos SMSBVC como receita extraordinária e de imediato 

contabilizado uma perda extraordinária de igual montante, pela divida que existia dos consumos de 

agua a esta Entidade; 6.No remanescente efetivamente recebido deste "negocio das aguas", ficou um 

compromisso com o restante executivo (para o nosso voto favorável na época), que que se deveria 

reinvestir no Ambiente e no Mar (Economia Verde e Azul), não havendo qualquer justificação da 

realizações de tais investimentos necessários; Apesar das despesas muito expressivas que atingem 

quase 9 dígitos no global, este relatório sabe muito a pouco, em termos de Investimento material (vão 

se adiando obras essenciais para a melhoria das condições de vida de viana, como alterações no 

Estacionamento, no abastecimento de agua às freguesias e no Saneamento, no Mercado municipal 

de apoio à Economia Local, a abertura do Parque da Cidade e o repensar da componente urbana do 

Parque, a criação de outras infraestruturas desportivas para os jovens, etc, etc) e investimento 

imaterial (eventos potenciadores e atrativos) que elevem o Turismo, a economia Local e o Emprego, 

por forma a fixar e atrair Pessoas; De realçar também, que pela análise dos documentos apresentados, 

continua a não ser percetível se aferir as reais contas de custos do Centro Cultural e das Políticas de 

Estacionamento praticadas, com elevados custos para os munícipes, entre muitos outros exemplos, 

onde se deveria ter a informação analítica por cada valência municipal. Não há assim transparência 

suficiente, para que se perceba de forma analítica os reais custos de cada ação/ atividade municipal, 

e por ventura, se calhar, a estratégia, é mesmo os Vianenses não saberem as somas anuais .... Em 

resumo, não podemos, de forma alguma concordar com a "imaginativa e criativa" contabilidade 

demonstrada no texto de gestão do relatório, e peças apresentadas, para quem criou despesas 

efetivas de quase 100 milhões de euros, pois oculta reiteradamente divida assumida, que só por 

exemplo às freguesias em 2015 ascende a mais de 2ME (fora os valores dos anos anteriores). O PSD 
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é contra um relatório de contas muito vazio de investimentos que potenciem a economia e o bem-

estar dos vianenses e que ao mesmo tempo, tratem as freguesias de forma mínima igual à Cidade, e 

sem atrasos de pagamentos ou bloqueios de financiamento, para a dignidade exigida do Poder Local. 

(a) Eduardo Teixeira; (a) Marques Franco; (a) Helena Marques.". DECLARAÇÃO DE VOTO DA 

CDU - A CDU votou contra o Relatório e Contas de 2015 da Câmara Municipal e dos 

SMSBVC pelas seguintes razões:-1 . Escassez de tempo - apenas dois dias - para ler e 

apreciar cerca de 500 páginas, incluindo as contas da CMVC e SMSBVC. 2. O ano de 

2015 foi aquele em que o Município ficou mais frágil e em maiores dificuldades para 

o futuro, dada a concretização do contrato de concessão à empresa Águas do Norte, a 

partir de 30 de Setembro de 2015. Esta mudança incluiu a transferência de algum 

património dos SMSBVC para a empresa Aguas do Norte, nomeadamente as 

captações de água e um conjunto de trinta reservatórios, bem como condutas adutoras 

gravíticas e elevatórias associadas. As consequências imediatas são o aumento de 

preço da água e do saneamento que a população está a pagar. Mas a situação pode 

agravar-se no futuro. 3. Os investimentos públicos municipais foram diminutos e as 

obras foram sucessivamente adiadas: arranjo de ruas e pavimentos, redes de águas 

pluviais, obras de saneamento, construção de novos equipamentos, designadamente, 

nas áreas sociais, ambientais, educativas, culturais e de lazer. Continuam também a 

falhar investimentos em áreas estruturais que seriam importantes para apoiar a 

dinamização da atividade cultural, turística, comercial, etc. do concelho, de que se 

destaca o avanço na construção de polos que permitam criar um museu do mar e as 

suas estreitas ligações às diversas atividades com grande tradição ao mar e ao rio. (a) 

Ilda Fi$ueiredo.". DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS - O Relatório de Contas e Gerência da 



Câmara Municipal apresenta os melhores indicadores de poupança corrente dos últimos seis anos 

bem como a melhor taxa de execução deste período. Salientamos ainda o bom desempenho do 

executivo na redução do passivo exigível total que ao longo destes últimos seis anos reduziu a divida 

em oito milhões de euros, numa conjuntura desfavorável de cortes das transferências da 

Administração Central. As transferências do município para as freguesias cresceu em 2015 para mais 

de cinco milhões de euros, o melhor valor dos últimos três anos, apoiando as intervenções das 

freguesias na rede viária, reabilitação de equipamentos, beneficiação de cemitérios e diversas 

iniciativas culturais, desportivas e sociais. Foi também relevante o investimento público em diversas 

empreitadas do município: Reabilitação urbana - Largo Vasco da Gama /Largo da Paz, Rua Frei 

Bartolomeu dos Mártires/Rua Cónego Borlido, Rua Arqº José Martins, Rua Vitória/Rua Prior Crato/ 

Beco Caxuxo/ Travessa da Vitória. Reabilitação / construção de equipamentos - Consolidação da 

Igreja Sto. António, Reabilitação Escola Portelas/Perre, Reabilitação Escola Sião/Barroselas, 

reabilitação/ Ampliação Posto GNR Barroselas, conservação Teatro Sá de Miranda, Conservação Átrio 

Música, conservação Paços Concelho, reabilitação Ponte Móvel Doca, Edifício Apoio Pescadores. 

Reabilitação/Construção Equipamentos Desportivos - Balneários Centro Surf, Remodelação da Pista 

e Campo do Estádio Manuela Machado, campo sintético do Chafé, relvado sintético polidesportivo 

Cabeços. Reabilitação de Escolas e Jardins Infância - Beneficiação de coberturas e fachadas das 

escolas e jardins-de-infância do concelho. Áreas Empresariais - infraestruturas Parque Empresarial 

da Meadela, Fibra Ótica nos parques, ampliação zona industrial Alvarã~s. Ciclo Urbano da Água -

Foram alargadas as redes de abastecimento de água e de saneamento no concelho em cerca de 12 

quilómetros. Assinalamos também o aumento da atratividade cultural e desportiva de Viana do 

Castelo com a duplicação de visitas e espetadores nos museus, teatro e centro cultural, através de 

uma programação de qualidade e diversidade que foi acompanhada por eventos nacionais e 

internacionais nos domínios desportivos - ténis, vela, remo, canoagem, surf, Volta Portugal Bicicleta, 

Rali Portugal, etc. O relatório de 2015 espelha por isso uma boa gestão dos recursos financeiros bem 

como um aumento na qualificação do concelho tornando-o mais atrativo e competitivo nos domínios 
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sociais, económico e cultural. (a) José Maria Costa; (a) Ana Margarida Silva; (a) Luís Nobre;~aria 
José Guerreiro.". (03) PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL - CMVC E SMSBVC:-

Relativamente ao assunto indicado em título foram tomadas as deliberações que 

seguidamente se indicam:- A) - PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL 2016 - CMVC:-

Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA-1!! REVISÃO ORÇAMENTAL 2016-1. Incorporação do Saldo de Gerência - Esta Revisão 

ao Orçamento visa a introdução do saldo da gerência anterior nos termos do ponto 8.3.1 do 

POCAL. O saldo final da gerência, que resulta da diferença entre as importâncias arrecadadas 

(recebimentos+ saldo inicial) e os pagamentos ocorridos no decurso do exercício económico 

de 2015, encontra-se refletido no mapa de fluxos de caixa. Após a apreciação, votação e 

aprovação da prestação de contas de 2015 pelo órgão deliberativo, o saldo da gerência pode 

ser utilizado, resultando daí uma revisão orçamental (pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do POCAL), que 

deve respeitar o princípio do equilíbrio orçamental. 2. Transferência de ativos da Empresa 

Águas do Norte para o Município - No âmbito do acordo celebrado em 2015, entre a Câmara 

Municipal de Viana do Castelo e a Empresa águas do Norte, SA, importa contabilizar na Conta do 

Imobilizado do Município as infraestruturas de distribuição em baixa de água e Saneamento 

transferidas. A Revisão visa o reforço das rúbricas orçamentais de despesa 07.01.01.07 (Água) e 

07.01.04.02 (Saneamento), por se apresentarem insuficientemente dotadas, ponto 8.3.1.2 do POCAL. 

O aumento da despesa é compensado pelo aumento da receita, pagamento, também, previsto no 

protocolo celebrado, rúbrica 07.03.99.99 (Rendas de Concessão), conforme a alínea b) do ponto 

8.3.1.4 do POCAL. Em face do exposto, tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar 

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.2 1 do artigo 33.2 da lei 75/2013, de 

12 de Setembro, para que esta delibere, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.2 do mesmo 

diploma, aprovar a vi Revisão ao Orçamento de 2016, constante nos quadros seguintes: 



QUADRO 1 - RECEITA 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS 
~ORÇOS 

ECONÓMICA DESCRIÇÃO 

07 VENDAS DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 

0703 RENDAS 

070399 OUTRAS 

07039999 CONCESSÕES 1.907.918,28 € 

16 SALDO DA GER!::NCIAANTERIOR 

1601 SALDO ORÇAMENTAL 

160101 NA POSSE DO SERVIÇO 258. 383, 86 € 

TOTAL 2.166.302, 14 € 

QUADRO 2 - DESPESA 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS 
REFORÇOS 

ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO 

02 CAMARA MUNICIPAL 

0205 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃC 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 

02020101 ELETRICIDADE 258.383,86 € 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
r 

0701 INVESTIMENTOS 
r 

070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 

07010402 SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS 767.863,44 € -
07010407 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.140.054,84 € 

TOTAL 2.166.302, 14 € 

(a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e ao abrigo 

das disposições do art° 33°, nº 1 aiª ccc), e do art° 25°, nº 1, aiª a), ambos da Lei nº 75/ 2013, de 

12 de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto 8.3 do POCAL, propor à aprovação da 
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Assembleia Municipal a presente revisão orçamental Esta deliberação foi tomada por maioria 

com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana 

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos contra dos Vereadores Eduardo 

Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. B) 1 ª REVISÃO 

ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS E DE SANEAMENTO BÁSICO 

DE VIANA DO CASTELO:- Foi presente o processo dos Serviços Municipalizados de 

Saneamento Básico do qual consta a proposta de primeira revisão do plano e 

orçamento dos SMSBVC que seguidamente se transcreve:- "lª REVISÃO AO PLANO E 

ORÇAMENTO DOS SMSBVC - Na 1ª revisão ao Plano e Orçamento dos SMSBVC é devida 

integração do saldo de gerência das contas de 2015 no valor de 1.249.04 7,45€ e o excesso 

de receita face à previsão do orçamento inicial, proveniente de recebimentos do Quadro 

de Apoio Comunitário, no valor de 99.539,19€. Estes valores irão permitir o reforço de 

verbas do PPI, em obras de água e saneamento, em 283.141,79€, e em aparelhagem de 

medição e controlo, em 80.000,00€, bem como da despesa corrente em 960.944,85€. 

Face ao exposto o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, nos termos da 

alínea c) do nº 1 do artigo 33º e da alínea a) do nºl do artigo 25º da lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, conjugados com o disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL propor à Câmara 

Municipal a presente 1 ª Revisão Orçamental, de acordo com a seguir discriminado. 



1! Revisão ao Orçamento da Despesa 

Classificação 1 Montante 
Orgânica económica Designação Orgânica Económica 

07 AQUISIÇÃO OE BENS OE CAPITAL 29 S00,00 ( 

l-0'-'2'-----l-------1"0-IV.;..l-=S-Ã-=0- D'-E"--Á-=G-=U-'-A'-E'-Á--G.;;...;.U_AS"--R-'E-'-S-'IO'-U'-A- l-'-S-------------+-l- 16_1. 386,64 € ! 

DESPESA CORRENTE 1------+--------+'-"-'--';;.;;__;_.;..__;_ ______________________ _;_1--------·---------
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 890 244,8S C 

----·- ~_(g_______ AQU~~f!:ÃO DE_~!!!~!~~~·-----·----.. ·-·--·-·-·- .. --------------.... ---· --·------j-
1
i --.. ---.~-,~00 ~4414 .• ~:, ~ ú2.ú2.:::.; Oll1RC)5 ~u:v1~·os E.SPb.".1;-.L1.ZAü(;~. '~;;; -- ,,.. ... 

DESPESA OE CAPITAL 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 271141,79 € 

·------.. ·-·- ~!._---·-·--.. -· .. - ~-~-1:!,"!"_ENT<?~------------·----.. -----·--------------·- ·-----·----~~!,!.~.~-
------1"º--7-=0~~.-·----- CONSTRUÇE!~-~VERSAS -------·---------... ·-·--·-------·---- i 271141,79 C 

0701041)/ 

0701('407 l'::~ 542.00 ( 

03 DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS 74 700,00C l 
DESPESA CORRENTE 

----•-•H-•"'•••••• r----···--··- -· --HOHH .. H•H•-••••••-••-----·-·--·-···-·--·-· ------·----·-- -----··----i-----·--
1------;.ºr2 ______ AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS --------·--... - ... -·-- 1 6

6

7

7 

7

7

00

00
,,00
00 

CC 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

02022.~ 

<----··--l--------l------------------------------ll---------1--------t 
07 !---··--·----- .. ,.. ... , ... _, 
0701 

070110 

07íll1001 

os 

DESPESA DE CAPITAL 

-------------------------· 
~g_\!~'.~~ DE ~~-~PIT~':_-....... --·----.. · ---.... --------.. ··-·--·-
INVESTIMENTOS 

EQUIPAMENTO BÁSICO 

f.quip:)rtH.~ntt' de rcc.CJfh.:i dr.! 11.'.:!1duos 

D IVISÃO COMEROAL E ATENDIMENTO 

7 000,00 ( 

7 ()(1(),00 { 

83 000,00 e 
·-------·---·-+-------------------------·----····------+------
·-------<>-------·- ~ESPESACORRENTE ______ ·-----------------~----------+----·-----··-----· ·-~------·· ~Q;;;.~~~~-;;~;ç;;; ...... --·------------·------- ________ ,, ...... 1----~~;;~ 

0201 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3 000,00 € 

02(1),('), 

1- - ---+-·-...... -_, ___ ,,_,_ 
07 

0701 

070110 

(J7011C-02 

10 

U>Ol 

16 

1601 

h"AHlJJ 

Código 

MAIERIA.~ PlllMAS t SUBSID!ÁP.IAS 3 ()()(1,1)(• ( 

! 

DESPESA DE CAPITAL ! 
A-Q-u-1s-1ÇÃ0·~-;-;;~-S-D-E -c;PIT~~-· ,, ______ ,, _____ , __ ,, __ , ___ .., __ , __ , ____ ,,,_ ·-· .... -·--·----1·-----;;000,õõ_c_ 
INVESTIMENTOS 

EQUIPAMENTO BÁSICO 

OLJTRO 

1 

Total das Despesas 

11 Revisão ao Orçamento da Receita 

Designação 

TRANSF-ERtNCIAS DE CAPn"AL 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

SAlDO DA GERtNClA ANTERIOR 

SAlDO GERtNCIA ANTERIOR 

tFt ~>,J:i,S~ IH..' S[ft~lf,Ú 

Total das Receitas 

Montante 

80 000,00€ 

80 000,00€ 

Sl!000,1.l()(. 

1 
1 348 586,64 ( 

99 S39,19 e 
gg s.39,19 e 

1249047,45 (. 

l 249047,4S ( 

1 348 586,64 ( 



OOJrolVO/ 
PROOIUM.ll 
PROJOCT() 

ACÇÃO 

IDEHTIFlCN;lo 
OOPRMCID 

ACÇÀO 

; MJMI NIS TIIAl;ÀO GERM. • 1 NVES TIM ENIOS 

,Elli FICIOS 

01 

0102 

0102 

0107 

0107 

01 20!4 i 1 1 ,Ct.f11COR~ ll'ldll,t;ôe• 

' EQUIPAMENTOAlll.tlNISTRATlllO 

15 :Edb>~ 

! 

01 · - 1 

IGUAS RESIDUAIS - llMSTIMElllOS 

·COllSIRIJÇÕES Dl~RSAS 

DESCRIÇÀO 

03 

Ol!); 

Ol0)')1 

Oll.lJI 

Q30:1ll 

SISIDltS DE DRENIGBI DE .OOOAS RfilDUAIS 

O? ~ , l j ô ~~,~ 

ül 2006 ) 1 1 3' """""''' ............ 

Oll.lll I& - 1 1 1J:~1 ............ 

115 -OSOlll 

OSOlll 

~:Ili 

OSOlll 

OSCOOI 

1 

ÁGUAS·IN'IESTIME!ITOS 

COISTIIUÇÕES Dl~AS 

C.APTAÇÃl) E O!STRIBU!CioDE IGUA 

17 2006 1 i ia ~t~'ÍO 

JJ 1005 1 : 95 .,,...i.ç;.;.....-;11o 

t7.'-'006 l 1 ~ 112 "P.ITJ'~~ 

71 1 Zk."'ó ! 1 1 138 """loçàci<'""<e&;ilo 

01 ., RESIOUOS SÔl.IDOS- IN~STI!IENIOS 

0708 1EOUIPAMENTOBÀSICO 

070ll1 ;EWIPAMENTO DERECDl.HA OERESIDIJOS 

07CB01 02 100& ! 1 15' 1 kt'~deeormnu"Ot~· lXrlltO!' · RUB"1 

10 

1009 

i«• 

: ~Cl,11. 

EQUIPAMEHTOB-'SICO 

~2 1'.l!O 1 ' 5 W.lf.El."'-GEM C~ Ll.<DIDAE C<JllRC\O 

TOLfl 

fOllNldt 

Financilmerlto 

EMPRW AOA 

OOlAA 

~dum 

~di'e:a _ ... , .. 

M"no«df~ 

Mlmldred!I 

"""""'"""' 
-dr ... 

f~OCiC.1'05 

Fornec.eo..os 

11 RevtsJo~PJJnoPlurbnuil de lnvt5thnent0$ 

Fon1tdtfln1ndatllfl10 
RESPCt<SAva 

DOTN;kl Al'l8ll<J! llOOfFICAÇllES <J!CAllENl AIS (VAAIAÇÃI) ti-) 

-;;;e";,;-;;;;;;;; ··-----·-. -.iióssa;~M-IÜ ·- - .,.;EM CU!lSO Al'OS SEGUINTES 
DOTACAOSECUINTE 

ANOBICIJllSO NIOS SEOUINTES 
·~- ------- ·--·----

AC M. ! FC 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ICO 

100 

1(0 

DAF 

OAF 

llAA 

DAR 

OAA 

OA 

DA 

DA 

DA 

ORSU 

DC 

10lAL DEnlllDA d oom1110A1 

IS 340,00t: 15 340,00( 

1'840,00€ 14840,00( 

148.WOOt lol t.40.00( 

~00( 500,00€ 

lOO 00 E fM>.llC E 

S65760.00( S657611.00( 

S6S 7'0.00( 565 7611,00( 

S6S 760.001 S6S 160,00( 

15500,00t: t6tm.00t' 

'6011»00! 4&l8W.00t 

D'6000€ D6.00! 

117S25,00( 1115'$.00! 

111525.00€ 111S25,00C 

117525,CIOf 117525,00( 

180 510.00f ISO 510.00 < 
465500€ 1655.COf 

11100.00f 1900.00E 

IOOOO! IOO.OOf 

50.00E 

S0,00( 

SO.OOE 

5000{ 

50,00 ( 

SO.OOE 

S0.00( 

SU.00( 

as 1~.<M>l as 1'5.oot 
65 195 00 ! 65 195,CO ( 

15l870,00E 8Sl81Q,0>( 

2 400.00( 

«IO,OOE 

400.00( 

2000,00€ 

1000.00( 

AOOcm.OO( 

400000.00( 

I00000,00( 

2000:000'i 

!00000001 

l'llO:OOO f 

omHIDA ' HÃO llfFIHIDA 

29!00Jl0t 

19!00.00( 

19500.00E 

10000,00( 

1000000( 

11SS99,l9f 

118S!9,79( 

111S99,l9( 

107:lll.19t 

~Oil>OOf 

600000( 

245000.00( 1525<2,00f 

245000,00( 1525<2,00( 

245000.00( 

1&JOO>O!'H 

35000.00( 

2500000( 

25000.00( 

200,00( 

200,00€ 

200,00( 

200.00( 

152542,00f 1 
60 ll!l.CO( 

63600.00( i 

•OOJ.00{ 1 

202100• ' 

7000,00 ( 1 

7000,00C 

7000.00f i 
700000( i 

40000,00t IOOCD,00{ 

60Dfü00{ 00 000.00( 

UlEll0.00€ 3876'1.7!11 

"" I EGLU?ES TOTAL DErlJC!Di\ llAO Dfn111DA %011 l(GUllU'ES 

44&&0,00€ 

34340.00{ 

~'!.1000~ 

1i> SOOJXIE 

llJS'!-OW~ 

68'J59.nc 

680S9.79E 

448-C0.00{ 

34 3'0;00€ 

3•3'00<)( 

10500,00 E 

Hl~'.liJOOf 

6Ml5~79( 

6"l59.1\IE 

68U5S,R{ 6M 159,79{ 

!24~79~ 114t"f.1:9"! 

tiiS~~OOt ~!l•lOOf 

9'E<! [•H: !MM)..lt(loi 

3&(1():700( 3.t0067,00( 

l<&CIOS7.00{ J40061JIJf 

3400i100{ 

1~ [(..[i(c){ 

M~OH 

5!«!.C•JE 

~mo.:>t 

7050.00 E 

705D,00t 

7C50.0DE 

t ~OO'! 

l'()(ioJÍ.OJ( 

~-Wt!f.i f.00:: 

5.'2T..Mf 

~-:0-)00~ 

í.5~:'~1)1 { 

7050.00( 

7050.00f 

7050,00( 

70"100( 

15.S 15'5.00C 165 t~.WE 

165 !~\.~ f IS5 1~1)1 f 

t ZU ~11.79E l 2'151t,'J!( 

i00,00( 

100.00( 

10000~ 

S00.00( 

~!(l t; 

1'4>000,00E 

1<11000.00( 

140000.00f 

IOOOO~J! 

!iJOOlOO t 

1800,00f 

300.00( 

300.00( 

1500.00E 

l ~lOQ{ 

l60000.00C 

260000,00E 

260000.00{ 

ISOIJOO.OOE 

Slf.'0000( 

.t)oc.tiGH: eooo.i.oo~ 

e3COHJ0( 1&."\0JO.OOf 

t:IOOO.OOC 165000,00( 

1!)00000( 

~oc~n.if 

l~OC.,00". 

10 000001( 

Sl";OOOO{ 

!0.00( 

IO.OOf 

!0.00( 

~Qol~ 

165000,00( 

11000000! 

100C.100( 

1\00000! 

ioroo.ooc 

150,00( 

150.00( 

1S0,00f 

1\000( 

10000,00( lQoctJ,00( 

liJOOOOOt; .);100l00{ 

llO~toC '56950.(IO{ 

~ 
~ 

1 -~ 

~ 
~ 
~ ::;· 
~ -os:. 
~ 
~ 
2: 
a. no 
N 
e:> -°' 



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 

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. AUSENCIA 

DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo 

Teixeira. (04) AUTORIZAÇÃO DA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MPL PARA 

APLICAÇÃO NA AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DO EMPRESTIMO PAEL -

PROGRAMA li:- Presente o processo indicado em título do qual constam a proposta de 

contração de empréstimo e informação que a seguir se transcrevem:- "PROPOSTA -

AUTORIZAÇÃO CONTRAÇÃO EMPRÉSTIMO MLP PARA APLICAÇÃO NA AMORTIZAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO PAEL - O Município de Viana do Castelo, no âmbito do Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL), regulamentado pela Portaria n.2 281-A/2012 de 14/09, após aprovação do Órgão 

Executivo em 24/09/2012 e Órgão Deliberativo em 27 /09/2012, apresentou candidatura ao 

Programa 11, tendo a mesma sido aprovada, dando origem a um contrato de empréstimo celebrado 

entre o Município e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças no dia 16/11/2012, retificado pelo 

aditamento de 28/12/2012, fixando o valor em 2.903.595,68 euros. Contrato visado pelo Tribunal 

de Contas em 29/01/2013. Do empréstimo contratado, o Município utilizou o valor de 2.708.046,49 

euros, através de duas tranches nos montantes de 1.524.387, 73 euros e 604.250,28 euros, com taxas 

de juros de 2,44% e 2,14%, respetivamente. Do valor contratado/utilizado encontra-se por amortizar 

o montante de 2.128.638,05 euros. O Município de Viana do Castelo, atento à evolução das 

condições praticadas no mercado financeiro, propõe a contração de um empréstimo de médio e 
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longo, no valor de 2.128.638,05 euros, para aplicação exclusiva na amortização antecipada do 

empréstimo contratado com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (PAEL), aproveitando taxas de 

juro mais favoráveis, o que permitirá a redução dos encargos com juros, num montante estimado 

de 155.548,26 euros. (a) José Maria Costa.". "INFORMAÇÃO- LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA EMPRÉSTIMO 

PAEL- 2.128.638,05 €uRos- Para levar a efeito o presente concurso, foram convidadas onze 

instituições financeiras a apresentarem propostas. Das onze instituições convidadas, 

apresentaram propostas as seguintes: 

BANCO TAXA OE JURO COMISSÕES 
Santander Totta Euribor 12 Meses+ 1.175% Isento 
Monteoio Euribor 6 Meses + 2.0% 2.500.00€ 
CGD Euribor 12 Meses+ 1.17% Isento 
BPI Euribor 6 Meses + 1.3% Isento 
Credito Aarícola Eurlbor 6 Meses + 1.39% Isento 

Empréstimo Bancário 

Valor do empréstimo 2.128.638,05 € 
Taxa Juro 1,170% 
Prazo 21 Semestres 
Periodicidade Semestral 
Pagamento Total 2.265.615,91€ Coeficiente Atualização = 5% 

Data 
Capital em Amortização 

Encargo Anual 
Encargo Anual 

Dívida Capital Juro Total Atualizado 

15-05-2016 113.816,25 € 113.816,25 € 

15-11-2016 2.128.638,05 € 101.363,72 € 12.452,53 € 113.816,25 € 
15-05-2017 2.027.274,33 € 101.363,72 € 11.859,55€ 113.223,27 € 225.853,57 € 215.098,63 € 

15-11-2017 1.925.910,62 € 101.363, 72 € 11.266,58 € 112.630,29 € 
15-05-2018 1.824.546,90 € 101.363, 72 € 10.673,60 € 112.037,32 € 223.481,65 € 202.704,45 € 

15-11-2018 1.723.183,18 € 101.363, 72 € 10.080,62 € 111.444,34 € 

15-05-2019 1.621.819,47 € 101.363,72 € 9.487,64€ 110.851,36 € 221.109,74 € 191.002,91 € 

15-11-2019 1.520.455,75 € 101.363,72 € 8.894,67 € 110.258,38 € 

15-05-2020 1.419.092,03 € 101.363,72 € 8.301,69 € 109.665,41 € 218. 737,83 € 179.956,16 € 

15-11-2020 1.317.728,32 € 101.363,72 € 7.708,71€ 109.072,43 € 

15-05-2021 1.216.364,60 € 101.363,72 € 7.115,73€ 108.479,45 € 216.365,92 € 169.528,36 € 

15-11-2021 1.115.000,88 € 101.363,72 € 6.522,76€ 107.886,47 € 
' 15-05-2022 1.013.637,17 € 101.363,72 € 5.929,78 € 107.293,49 € 213.994,01 € 159.685,63 € 

15-11-2022 912.273,45 € 101.363,72 € 5.336,80 € 106. 700,52 € 
15-05-2023 810.909,73 € 101.363, 72 € 4.743,82 € 106.107,54 € 211.622,10 € 150.395,88 € 

15-11-2023 709.546,02 € 101.363,72 € 4.150,84 € 105.514,56 € 

15-05-2024 608.182,30 € 101.363,72 € 3.557,87 € 104.921,58 € 209.250,19 € 141.628,76 € 

15-11-2024 506.818,58 € 101.363, 72 € 2.964,89€ 104.328,61 € 

15-05-2025 405.454,87 € 101.363, 72 € 2.371,91 € 103.735,63 € 206.878,28 € 133.355,58 € 

15-11-2025 304.091,15 € 101.363, 72 € 1.778,93 € 103.142,65 € 

15-05-2026 202. 727,43 € 101.363, 72 € 1.185,96 € 102.549,67 € 204.506,37 € 125.549,17 € 

16·05-2026 101.363,72 € 101.363, 72 € 592,98€ 101.956,69 € 

TOTAL 2.128.638,0S € 136.977,86€ 2.265.615,91 € 2.265.615,91 € 1.782.721,77 € 



Comparação Custos Financeiros 
Encargos Correntes Encargos Atualizados 

PAEL 
Empréstimo Diferença a 

PAEL Banco 
Diferença a 

Bancário Favor Câmara Favor Câmara 

1ª Tranche 220.355,63 € 

2ª Tranche 72.170,49 € 136.977,86 € 155.548,26 € 1.914.423, 74 € 1.782.721,77 € 131.701,97 € 

Total 292.526,12 € 

Valor do empréstimo 776.893,22 € 

Taxa Juro 2,140% 

Prazo 27 

Periodicidade Semestral 

Pagamento Total 849.063,49 € Coeficiente Atualização = 5% 

Capital em Amortização Encargo 
Data Encargo Anual Anual 

Dívida Capital Juro Total Atualizado 
15-11-2013 776.893,00 € 28.773,81€ 28.773,81€ 
15-05-2014 748.119,19 € 28.773,81 € 28.773,81€ 
15-11-2014 719.345,37 € 28.773,81 € 28.773,81€ 
15-05-2015 690.571,56 € 28.773,81€ 28.773,81 € 
15-11-2015 661.797,74€ 28.773,81 € 28.773,81 € 
15-05-2016 633.023,93 ( 28.773,81 ( 28.773,81 ( 35.382,97 ( 35.382,97 ( 
15-11-2016 604.250,11 € 28.773,81€ 6.609,16€ 35.382,97€ 
15-05-2017 575.476,30 € 28.773,81€ 6.191,81€ 34.965,62€ 69.719,15 € 66.399,19 € 
15-11-2017 546. 702,48 € 28.773,81€ 5.979,71 € 34.753,52 € 
15-05-2018 517.928,67 ( 28.773,81 € 5.572,63€ 34.346,44€ 68.470,53 € 62.104,79 € 
15-11-2018 489.154,85 ( 28.773,81 € 5.350,27€ 34.124,08 ( 
15-05-2019 460.381,04 € 28.773,81 € 4.953,45€ 33.727,26€ 67.221,91 € 58.068,81 € 
15-11-2019 431.607,22 € 28.773,81 € 4.720,83€ 33.494,64€ 
15-05-2020 402.833,41 € 28.773,81 € 4.358,21 € 33.132,02 € 65.997,22€ 54.296,08 ( 
15-11-2020 374.059,59 € 28.773,81 ( 4.091,38 € 32.865,19 ( 
15-05-2021 345.285,78 € 28.773,81€ 3.715,08€ 32.488,89€ 64.724,65 € 50.713,46 ( 
15-11-2021 316.511,96 € 28.773,81 € 3.461,94€ 32.235,75 € 
15-05-2022 287.738,15 € 28.773,81 € 3.095,90€ 31.869,71€ 63.476,03 € 47.366,79 € 
15-11-2022 258.964,33 ( 28.773,81€ 2.832,50 ( 31.606,31 € 
15-05-2023 230.190,52 ( 28.773,81 ( 2.476,72 ( 31.250,53 € 62.227,40 € 44.223,85 € 
15-11-2023 201.416,70 ( 28.773,81 ( 2.203,05 ( 30.976,86€ 
15-05-2024 172.642,89 € 28.773,81 € 1.867,81 € 30.641,62€ 60.989,05€ 41.279,79 € 
15-11-2024 143.869,07 € 28.773,81€ 1.573,61 € 30.347,42€ 
15-05-2025 115.095,26 € 28.773,81 € 1.238,36€ 30.012,17 € 59.730,16 € 38.502,59€ 
15-11-2025 86.321,44 € 28.773,81 € 944,17 € 29.717,98 € 
15-05-2026 57.547,63 € 28.773,81 € 619,18 € 29.392,99€ 58.481,53 € 35.902,59 € 
16-11-2026 28.773,81 € 28.773,81 € 314,72€ 29.088,53€ 

TOTAL 776.893,00 € 72.170,49€ 849.063,49 € 676.420,60 € 534.240,91 € 
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Empréstimo Contratado com a DGTF 

Valor do empréstimo 2.032.516,98 € 
Taxa Juro 2,590% 
Prazo 28 
Periodicidade Semestral 
Pagamento Total 2.252.872,61 € Coeficiente Atualização = 5% 

Data 
Capital em Amortização 

Encargo Anual 
Encargo Anual 

Dívida Capital Juro Total Atualizado 

15-05-2013 2.032.516,98 € 72.589,89€ 72.589,89 € 
15-11-2013 1.959.927,09 € 72.589,89 € 72.589,89 € 
15-05-2014 1.887.337,20 € 72.589,89€ 72.589,89€ 
15-11-2014 1.814.747,30 € 72.589,89€ 72.589,89€ 
15-05-2015 1.742.157,41 € 72.589,89 € 72.589,89€ 
15-11-2015 1.669.567,52 € 72.589,89€ 72.589,89€ 
15-05-2016 1.596.977,63 € 72.589,89 € 72.589,89 € 92.769,40 € 92.769,40€ 
15-11-2016 1.524.387,74 € 72.589,89€ 20.179,51 € 92.769,40€ 
15-05-2017 1.451.797,84 € 72.589,89 € 18.905,23 € 91.495,12 € 182.342,66 € 173.659,68 € 
15-11-2017 1.379.207,95 € 72.589,89€ 18.257,65 € 90.847,54 € 
15-05-2018 1.306.618,06 € 72.589,89 € 17.014,71 € 89.604,60€ 178.530,28 € 161.932,23 € 
15-11-2018 1.234.028, l 7 € 72.589,89€ 16.335,79 € 88.925,68€ 
15-05-2019 1.161.438,27 € 72.589,89 € 15.124,19 € 87.714,08€ 174.717,90 € 150.927,89 € 
15-11-2019 1.088.848,38 € 72.589,89 € 14.413,93 € 87.003,82 € 
15-05-2020 1.016.258,49 € 72.589,89€ 13.306,78 € 85.896,67€ 170.978,64 € 140.664,55 € 
15-11-2020 943.668,60 € 72.589,89€ 12.492,08€ 85.081,97€ 
15-05-2021 871.078, 71 € 72.589,89 € 11.343,14€ 83.933,03€ 167.093,14 € 130.921,85 € 
15-11-2021 798.488,81 € 72.589,89 € 10.570,22 € 83.160,11€ 
15-05-2022 725.898,92 € 72.589,89€ 9.452,62 € 82.042,51€ 163.280,76 € 121.842,62 € 
15-11-2022 653.309,03 € 72.589,89€ 8.648,36€ 81.238,25€ 
15-05-2023 580.719,14 € 72.589,89 € 7.562,09€ 80.151,98€ 159.468,37 € 113.331,20 € 
15-11-2023 508.129,24 € 72.589,89 € 6.726,50€ 79.316,39€ 
15-05-2024 435.539,35 € 72.589,89 € 5.702,90€ 78.292,79 € 155.687,32 € 105.375,31 € 
15-11-2024 362.949,46 € 72.589,89 € 4.804,64€ 77.394,53 € 
15-05-2025 290.359,57 € 72.589,89 € 3.781,05 € 76.370,94 € 151.843,62 € 97.879,75€ 
15-11-2025 217.769,68€ 72.589,89 € 2.882,79 € 75.472,68€ 
15-05-2026 145.179,78 € 72.589,89 € 1.890,52 € 74.480,41 € 148.o31,23 € 90.878,34€ 
16-11-2026 72.589,89€ 72.589,89 € 960,93 € 73.550,82 € 

TOTAL 2.032.516,98 € 220.355,63 € 2.252.872,61 € 1.744.743,37 € 1.380.182,83 € 

(a) Alberto Rego.". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.0 1 do art° 25° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, bem como dos nºs 4 e 5 

do artigo 38° da Lei n.0 2/2007, de 15 de Janeiro, conjugado com o art° 6° do Decreto-Lei n. 0 

258/79, de 28 de Julho, solicitar autorização à Assembleia Municipal para a contração de um 

empréstimo de médio e longo, no valor de 2.128.638,05 euros, para aplicação exclusiva na 

amortização antecipada do empréstimo contratado com a Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças (PAEL), aproveitando taxas de juro mais favoráveis, o que permitirá a redução dos 



encargos com juros, num montante estimado de 155.548,26 euros. Esta deliberação foi 

tornada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores 

Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, 

Helena Marques e Ilda Figueiredo. REGRESSO DE VEREADOR:- Quando os trabalhos 

iam neste ponto regressou o Vereador Eduardo Teixeira. (05) RENOVAÇÃO DA 

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA - INTERVENÇÃO DA DEFESA 

COSTEIRA NA PRAIA NORTE - AQUISIÇÃO DE TERRENOS:- o Presidente da 

Câmara apresentou a proposta que seguidamente se transcreve:- PROPOSTA- RENOVAÇÃO DA 

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - INTERVENÇÃO DA DEFESA COSTEIRA NA PRAIA NORTE - AQUISIÇÃO 

DE TERRENOS - Decorreu um ano sobre a publicação da DUP referente à Unidade de Estudo n!! 6, do 

Plano de Urbanização da Cidade de Viana do Castelo, intitulado "Intervenção da Defesa Costeira na 

Praia Norte -Aquisição de Terrenos", necessária para a concretização desta intervenção que 

necessita, numa primeira fase, a aquisição das parcelas de terrenos necessárias à execução da 

referida obra de defesa costeira e proteção da erosão. Esta intervenção de Defesa Costeira foi 

incluída nas obras de emergência apresentadas e aprovadas pela Polis Litoral Norte, para a zona 

objeto de intervenção. Infelizmente não houve oportunidade da sua execução ser efetuada até ao 

final de 2015, por não ser possível assegurar o financiamento destas intervenções no âmbito do 

QREN - POVT. Esta intervenção urgente de defesa e proteção costeira na frente marítima da Praia 

Norte foi candidatada pela Sociedade Polis Litoral Norte ao atual Programa Portugal 2020, no âmbito 

do aviso da candidatura POSEUR -09-2015-25, aguardando-se a sua aprovação durante o corrente 

mês de Abril. A presente renovação do pedido de declaração de utilidade pública funda-se nos 

seguintes pressupostos e requisitos, conforme dispõe o art.!! 10!! do referido diploma legal: a) A 

execução desta obra é necessária à concretização do Plano de Urbanização da Cidade de Viana do 

Castelo, instrumento de planeamento onde estão previstas as referidas obras e que é plenamente 
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eficaz. b) A previsão do montante dos encargos a suportar com a presente expropriação é de 850.000 

Euros; 

EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO 
Área a 

DA OBRA DE "INTERVENÇÃO DE DEFESA COSTEIRA NA Artigo rústico 
expropriar 

PRAIA NORTE" 

1 Maria de Lurdes Lima Meira Areosa 2736 330,00 m 2 

3 Rudolfo Gomes da Cruz e outros Areosa 2738 1.140,00 m2 

4 António Pires Barreiros e out ros Areosa 2739 802,00 m2 

7 IPVC Areosa 2761 649,00 m2 

8 IPVC Areosa 2764 161,00 m2 

9 Construções Papanata, Lda. Areosa 2763 635,00 m2 

10 Manuel Luís Arieira e outro Areosa 2766 526,00 m2 

11 Alberto Afonso Barbosa Areosa 2767 567,00 m 2 

13 Maria Augusta Carvalho Dias Esteves Areosa 2769 304,00 m2 

14 Fernando Couto Alves Areosa 1045U 
S.C.247,80 m2 

A.T. 552,00 m 2 

18 José Manuel de Oliveira Rego Monserrate 2 412,00 m2 

21 Manuel Palhares Viana Monserrate 5 3.000,00 m 2 

22 José Lima Meira Monserrate 6/7 1.334,00 m 2 

24 Eduardo Rodrigo Lopes Meira Monserrate 9 1.112,00 m2 

25 Manuel Luís Arieira e outro Monserrate 10 904,00 m2 

26 lmoviana, Imóveis de Viana, Lda. Monserrate 11 180,00 m2 

27 Herdeiros de Jeremias Miranda Ramos Monserrate 12 950,00 m2 

29 Urbanizações Construções Jacques LDA Monserrate 31 2.452,00 m2 

Não tendo, ainda, sido possível concretizar as aquisições de todos os lotes, venho propor que seja 

renovada a declaração de utilidade pública - Intervenção da Defesa Costeira na Praia Norte -

Aquisição de Terrenos, aprovada na reunião de 8 de janeiro de 2015 e na sessão da Assembleia 

Municipal de 6 de Fevereiro de 2015. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou 

aprovar a transcrita proposta e em consequência remeter a mesma para aprovação da 

Assembleia Municipal tendo em vista a sua renovação. Esta deliberação foi tomada por 

maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor 

Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo e os 

votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques que 

justificaram o sentido de voto em coerência com a votação de há um ano atrás. (06) 

CONFIRMAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS MUNICIPAIS - ISENÇÃO DE IMT -



FEEL VIANA, HOTELARIA, SA:- Pelo Vereador Luis Nobre foi apresentada a proposta 

que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - CONFIRMAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO 

DE IMT (IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - FEELVIANA - HOTELARIA, LDA - ART.!;t 

196.2 DA LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2016 -A empresa Feelviana - Hotelaria, Lda foi a entidade 

selecionada no processo concursal para a "CONCESSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENO DO 

DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL PARA A EDIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO 

TURÍSTICO, CABEDELO 1 DARQUE 1 VIANA DO CASTELO", e à qual a Câmara Municipal atribuiu o 

direito de superfície, relativa à parcela de terreno onde irá ser erigido o referido empreendimento 

turístico. Foi proposto pela Câmara Municipal e aprovado pela Assembleia Municipal, em 21 de 

dezembro de 2015, a concessão de isenção total de IMT devido pela atribuição do direito de 

superfície, cujo valor se estima em € 39.780,00. Face à publicação do Orçamento de Estado 

aprovado pela Lei n.2 7-A/2016, de 30 de março, vem a empresa requerer a CONFIRMAÇÃO da 

atribuição do benefício de isenção total de IMT. Tratando-se este empreendimento de um projeto 

de relevante interesse público, tanto mais que a iniciativa da sua concretização foi precisamente 

desta Câmara Municipal e verificados os demais pressupostos legais, entendo dever propor à 

Assembleia Municipal a confirmação do benefício de isenção total de IMT (Imposto Municipal sobre 

Transmissões de Imóveis), da concessão a título de direito de superfície do lote atrás identificado, 

com vista ao investimento projetado no Município, nos termos do art.2 196.2 da Lei do Orçamento 

de Estado para 2016, aprovado pela Lei n.2 7-A/2016, de 30 de março, -uma vez que o mesmo 

benefício fiscal foi concedido ao abrigo do art.2 15.2 e 16.2 da lei n.2 73/2013 - Lei das Finanças Locais 

- e trata-se de um investimento previsto no Capítulo Ili do Código Fiscal do Investimento, conjugado 

com o art.2 25.2, n.2 1, ai. c) e art.2 332, n.2 1, ai. ccc), da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro. (a) Luis 

Nobre.". O Vereador Eduardo Teixeira declarou que o PSD iria abster-se por terem dúvidas se 

por este tipo de transmissão era devido o imposto do IMT. O Presidente da Câmara esclareceu 

que o Diretor de Departamento aquando da preparação do processo consultou o Serviço de 
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) c2 
Finanças que deram a informação que por esta transmissão era devido o imposto do IMT pelo 

que se torna necessário tomar esta deliberação. A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

transcrita proposta e em consequência, solicitar a Assembleia Municipal a confirmação do 

benefício de isenção total de IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis), da 

concessão a título de direito de superfície do lote atrás identificado, com vista ao investimento 

projetado no Município, nos termos do art.0 196.0 da Lei do Orçamento de Estado para 2016, 

aprovado pela Lei n.0 7-A/2016, de 30 de março. Esta deliberação foi tomada por maioria com 

os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida 

Silva, Luis Nobre, Maria José Guerreiro a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques 

Franco e Helena Marques e o voto contra da Vereadora Ilda Figueiredo. (07) ATRIBUIÇÃO 

DE BENEFICIOS FISCAIS MUNICIPAIS - ISENÇÃO DE IMT - EUROSTYLE 

SYSTEMS PORTUGAL - INDUSTRIA DE PLASTICOS E DE BORRACHA, LDA:-

Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:

"PROPOSTA - _Atribuição do Benefício de Isenção de IMT (Imposto Municipal sobre Transações 

Onerosas de Imóveis) - Eurostyle Systems Portugal - Indústria de Plásticos e de Borracha, SA - art.º 

23.º-A do Código Fiscal do Investimento, aditado pelo art.º 195.º do Orçamento de Estado para 2016 

- A Eurostyle Systems Portugal - Indústria de Plásticos e de Borracha, SA, no âmbito do seu processo 

de consolidação e crescimento, vai adquirir ao Município, um lote com a área de 17.575,00 m2, no 

Parque Empresarial de Lanheses, para a edificação de uma nova unidade industrial. O projeto será 

executado em duas fases, uma 1.1! fase em 2016, e uma 2.1! fase em 2018. A nova unidade industrial 

dedicar-se-á à injeção de peças plásticas para componentes da indústria automóvel, num 

investimento estimado de 18 milhões de euros e a criação de 100 postos de trabalho diretos até 

2020. Pelo descrito superiormente o grupo requereu, nos termos do Código Fiscal do Investimento, 

anexo ao Decreto-lei n.!! 162/2014 de 31 de outubro, e nos artigos 15.º e 16.!! da Lei 73/2013, aos 



órgãos municipais, a concessão da isenção total de IMT para apoio a investimento, o benefício fisca l 

de isenção do pagamento do IMT devido pela transmissão do direito de propriedade do referido lote 

de terreno. A transmissão do direito de propriedade está sujeita ao pagamento de IMT, o qual, no 

caso em apreço, corresponderá o valor estimado de €10.966,80. Face à relevância do investimento 

e à criação de postos de traba lho, venho propor, nos termos e ao abrigo do disposto no art.2 23.2-A 

do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei n2 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo 

art.2 195.2 do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de março, que se 

solicite à Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT 

devido pela presente transação. (a) Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

transcrita proposta e em consequência nos termos e ao abrigo do disposto no art.0 23.0-A do 

Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei nº 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo 

art.0 195.0 do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/ 2016 de 30 de março, 

solicitar a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total 

de IMT devido pela presente transação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (08) ATRIBUIÇÃO DE 

BENEFICIOS FISCAIS MUNICIPAIS - ISENÇÃO DE IMT - HOWA TRAMICO 

AUTOMOTIVE UNIPESSOAL, LDA:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a 

proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-_Atribuição do Benefício de Isenção de 

IMT (Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis) - Howa Tramico Automotive, 

Unipessoal, Ld .ª - art.2 23.2-A do Código Fiscal do Investimento, aditado pelo art.2 195.2 do 

Orçamento de Estado para 2016 - A Howa Tramico Automotive, Unipessoa l, Ld.ª faz parte de um 

grupo internacional com presença em 13 países, assegurando, aproximadamente, 3 mil postos de 

trabalho na fileira dos componentes automóveis. No âmbito do seu processo de crescimento e 

consolidação do grupo, pretende instalar em Viana do Castelo, nomeadamente na Zona Industrial 
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de Viana do Castelo (Alvarães), num lote de 25.623,00 m2 a adquirir ao Município, uma nova unidade 

industrial, num investimento de 5 milhões € - gerando, ainda, um volume de negócios de cerca de 

12 milhões€ e a criação de 70 postos de trabalho diretos e indiretos. Pelo descrito superiormente, 

o grupo requereu, nos termos do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei n.º 162/2014 

de 31 de outubro, e nos artigos 15.º e 16.º da Lei 73/2013, aos órgãos municipais, a concessão da 

isenção total de IMT para apoio a investimento, o benefício fiscal de isenção do pagamento do IMT 

devido pela transmissão do direito de propriedade do referido lote de terreno. A transmissão do 

direito de propriedade está sujeita ao pagamento de IMT, o qual, no caso em apreço, corresponderá 

o valor estimado de€ 8.245,45. Face à relevância do investimento e à criação de postos de trabalho, 

venho propor, nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 23.º-A do Código Fiscal do Investimento, 

anexo ao Decreto-lei n.º 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo art.º 195.º do Orçamento de 

Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de março, que se solicite à Assembleia 

Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela presente 

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

consequência nos termos e ao abrigo do disposto no art.0 23.0 -A do Código Fiscal do 

Investimento, anexo ao Decreto-lei nº 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo art.0 195.0 do 

Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/ 2016 de 30 de março, solicitar a 

Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT 

devido pela presente transação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente 

a totalidade de membros em efetividade de funções. (09) ORU - OPERAÇÃO DE 

REABILITAÇÃO URBANA PARA A ARU DO- CENTRO HISTORICO DE CIDADE 

• APROVAÇÃO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente 

se transcreve:- "PROPOSTA- OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA PARA A ARU DO CENTRO 

HISTÓRICO - PROGRAMA ESTRAT~GICO DE REABILITAÇÃO URBANA - INFORMAÇÃO FINAL· 1. ENQUADRAMENTO 



- Na sequência da delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Viana do 

Castelo (ARUCH), aprovada pela Assembleia Municipal em 28 de junho de 2013 e publicada em 

Diário da República em 19 de julho do mesmo ano, através do Aviso n.2 9320/2013, foi elaborado o 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana desta ARU, cujo 

período de discussão pública, que antecede a sua aprovação pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal, decorreu entre o dia 25 de fevereiro e o dia 23 de março de 2016. 

Uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) consiste, de acordo com o definido na alínea h) do 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), publicado através do DL n.2 307 /2009, de 23 de 

outubro, alterado e republicado pela Lei n.2 32/2012, de 14 de agosto, no "cQnjunto articulado de 

intervenções visando, de uma forma integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área". 

Tratando-se de uma intervenção com um caráter integrado, abrangendo a reabilitação do edificado, 

das infraestruturas e de equipamentos, com o objetivo de requalificar e revitalizar o tecido urbano, 

tendo subjacente um programa de investimento público e a aplicação de medidas específicas de 

gestão, esta é uma ORU sistemática, para a qual foi determinado um horizonte temporal de 15 anos 

para a sua concretização, sendo a Câmara Municipal a entidade gestora. 2. Apresentação do projeto 

de ORU à Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo e à Comissão de 

Acompanhamento de Instrumentos de Planeamento Urbanísticos - O projeto de ORU foi 

apresentado à Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo e à Comissão de 

Acompanhamento de Instrumentos de Planeamento Urbanísticos, em reunião realizada no dia 22 

de fevereiro de 2016, não havendo a registar, qualquer sugestão ou reparo emitido pelos presentes. 

3. Discussão Pública - De acordo com o previsto no n.2 3 do artigo 17.2 do RJRU, a discussão pública 

do projeto de operação de reabilitação urbana deverá ser promovida nos termos previstos pelo 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo DL n.2 380/99, de 22 

de setembro, na redação dada pelo Dl n.2 80/2015, de 14 de maio, para os planos de pormenor. 

Assim, o período de discussão pública ocorreu entre os dias 25 de fevereiro e 23 de março de 2016, 
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tendo sido anunciado através do Aviso nº 1752/2016, publicado em Diário da República em 12 de 

fevereiro de 2016 (em anexo) e através da página eletrónica do município de Viana do Castelo. O 

Plano Estratégico de Reabilitação Urbana foi também apresentado no dia 25 de fevereiro de 2016 

em sessão pública realizada no Museu do Traje. Durante este período, o projeto de ORU esteve 

disponível para consulta através da página eletrónica do município e para consulta no serviço de 

atendimento ao munícipe, tendo sido disponibilizados um formulário de participação e 

esclarecimentos técnicos, quando solicitado. Foram recebidas 6 participações, tendo sido 

considerando que uma delas se encontrava claramente fora do âmbito do assunto em discussão. 

Após análise das participações (relatório em anexo), concluiu-se, para efeitos do previsto no n.º 3 

do artigo 86.º do RJIGT, que não foram evocados: a) A desconformidade ou a incompatibilidade com 

programas e planos territoriais e com projetos que devem ser ponderados em fase de elaboração; 

b) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; c) A lesão de direitos 

subjetivos. Considerou-se também que as propostas apresentadas têm, em termos gerais, 

enquadramento no projeto de ORU, nomeadamente nos objetivos, medidas de gestão e ações 

previstas, pelo que não se torna necessário proceder a alterações ao documento em consulta. 4. 

Consulta ao IHRU - Para efeitos do n.º 3 do artigo 17.º do RJRU, o projeto de ORU foi remetido ao 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, l.P. para emissão de parecer não vinculativo. O 

parecer recebido (em anexo) conclui que, "tendo em consideração a coerência do proposto 

apresentada para o programo de reabilitação urbana do Centro Histórico de Viana do Costeio, o 

IHRU nada tem a opor à realização da respetiva ORU para essa área de reabilitação urbana". 5. 

Conclusão - De acordo com o exposto: a) O projeto de ORU para a ARU do Centro Histórico de Viana 

do Castelo enquadra-se, de acordo com o parecer emitido pelo IHRU, nas disposições legais e 

formais previstas para este tipo de instrumentos de concretização da reabilitação urbana; b) Foram 

cumpridas as formalidades e promovida a participação pública, nos termos previstos pela legislação 

aplicável e na forma decidida pelo executivo municipal; c) Das participações recebidas regista-se, 



como elemento positivo e dominante, a concordância com a estratégia apontada, contribuindo para 

a consolidação dos princípios e modelo de gestão propostos na ORU. Releva-se, também, as 

propostas de regresso do Mercado ao Centro Histórico, incentivo à criação de tipologias de maior 

dimensão - de função habitacional a integrar no mercado de arrendamento -, disponibilização de 

equipamentos de apoio à infância e terceira idade, implementação de medidas de gestão tendentes 

à melhoria da mobilidade, hierarquização do acesso ao Centro Histórico - com prevalência a 

moradores -, orientações 1 respostas para os novos níveis socioculturais 1 económicos, uma vez 

serem temáticas cuidadas no programa estratégico da ORU. Pode, portanto, concluir-se que o 

projeto de ORU para a ARU do Centro Histórico de Viana do Castelo reúne condições para ser 

submetido a reunião da Câmara Municipal, para deliberação de envio à Assembleia Municipal para 

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

cumprimento do previsto no n.0 1 do artigo 17.0 do RJRU, remeter para aprovação da 

Assembleia Municipal o projeto de ORU para a ARU do Centro Histórico de Viana do Castelo. 

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

dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda 

Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena 

Marques. Por último, pela Vereadora Ilda Figueiredo foi apresentada a seguinte declaração de 

voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO - A CDU considera importante que se avance com uma 

operação de reabilitação urbana para a ARU do Centro Histórico mas considera que devem ser 

tidas em conta as seguintes preocupações: ~ Resolver problemas de estacionamento para dar 

qualidade de vida ao aumento do número de pessoas nesta zona da cidade decorrente dos 

novos investimentos na zona histórica da cidade. ~Criar espaços para as associações culturais, 

ateliers para jovens, equipamentos para o lazer de crianças, jovens e idosos. (a) Ilda 

Figueiredo.". (10) PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA 
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1 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS CERAMICAS:- Pela Vere~ 
Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta de Estatutos que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA-

"Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica (AptCC) 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO 1 

PARTE GERAL 

Artigo 12 

Constituição 

A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, adiante designada por AptCC, é uma 

associação sem fins lucrativos constituída por Municípios e outras entidades e reger-se-á pelos 

presentes estatutos e pelas disposições legais aplicáveis. 

1. São associados fundadores: 

Artigo 22 

Composição 

a) Os Municípios de Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Óbidos, 

Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Torres Vedras, Viana do Alentejo, Viana do 

Castelo e Vila Nova de Poiares. 

2. Poderão aderir à Associação e adquirir a qualidade de associados não fundadores ou honorários, 

outros município e entidades, que possuam interesse na valorização patrimonial e promoção da 

atividade cerâmica portuguesa nas suas mais diversas manifestações e vertentes. 

Artigo 32 

Denominação 

A Associação adota a designação de Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica. 

Artigo42 

Sede 

1. A Associação tem âmbito nacional e sede no ............ .... . 

2. A Associação poderá criar delegações, secções ou quaisquer formas de representação em 

diferentes localidades situadas nas áreas dos municípios associados mediante deliberação da 

Assembleia Geral, sob proposta da Direção. 

Artigo 52 

Objeto 



1. A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica é uma associação que se rege, nos 

termos da lei geral, tendo por fim a realização de interesse específicos, comuns aos membros 

que a integram, sem fins lucrativos e independente de qualquer outra associação. 

2. A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica manterá relações de cooperação e 

colaboração com outras associações nacionais e estrangeiras que tenham objetivos 

semelhantes. 

3. Sem prejuízo da atribuição de outros objetivos posteriores, a Associação Portuguesa de Cidades 

e Vilas de Cerâmica, prossegue os seguintes fins: 

a) A defesa, a valorização e a divulgação do património cultural e histórico cerâmico; 

b) O intercâmbio de experiências entre os associados, nomeadamente ao nível da conservação 

do património; 

c) O estabelecimento de parcerias entre cidades e vilas com vínculos tradicionais à cerâmica 

seja do tipo produtivo, cultural ou de outro âmbito; 

d) A promoção da criação artística e a difusão da cerâmica tradicional e contemporânea; 

e) A planificação e o desenvolvimento de uma política de divulgação e de comercialização da 

oferta cerâmica nos diversos centros de produção em território nacional; 

f) O incentivo de relações de cooperação e intercâmbios entre municípios associados que 

partilhem de realidades próximas, bem como com outras entidades particularmente 

relacionadas com a produção e a comercialização da cerâmica; 

g) O incremento de programas de formação dentro da atividade, tanto de carácter produtivo 

como cultural, garantindo a continuidade do sector nas áreas municipais aderentes à AptCC; 

h) Impulsionar e facilitar, desde as instit uições e administrações locais às europeias, nos mais 

diversos níveis, as iniciativas que se mostrem pertinentes para o desenvolvimento da 

competitividade da atividade cerâmica; 

i) Promover a consciencialização de empresários e das comunidades locais para a importância 

histórica e patrimonial da cerâmica, seja na vertente artesanal como industrial; 

j) Evidenciar o potencial da sustentabilidade económica e social das cidades e vilas associadas 

a partir da cerâmica, que passa pela manutenção da tradição aliada à inovação; 

k) Tomar em conta qualquer outra finalidade, que se enquadre na natureza intrínseca e nos 

interesses das cidades e vilas associadas, desde que acordado pela Assembleia da AptCC. 

4. Para assegurar a realização do seu objeto a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de 

Cerâmica poderá, nos termos da legislação aplicável: 

a) Estabelecer estruturas organizacionais; 

b) Facilitar o intercâmbio de informação e experiências sobre temas relacionados com as 

cidades e as vilas de cerâmica; 

c) Criar uma rede de cidades e vilas de cerâmica com relevância para a sua promoção cultural, 

histórica, patrimonial, económica e turística dos Municípios associados; 

d) Constituir um serviço de assessoria e assistência técnica para os seus associados; 

e) Organizar e participar em reuniões, seminários e congressos, mostras e outros eventos; 

f) Promover publicações em matérias próprias da sua competência; 

g) Promover a pesquisa e comercialização de produtos turísticos e culturais relacionados com 

a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica; 
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h) Impulsionar a investigação cientifica própria, e mediante a participação del ras en~ 
e organismos; 

i) Promover a criação de produtos e soluções inovadoras, nomeadamente de cariz tecnológico, 

que contribuam para o desenvolvimento do conceito das Cidades e Vilas de Cerâmica, 

enquanto eventual destino turístico de excelência. 

5. No âmbito dos objetivos a prosseguir, enunciados nos números anteriores, a Associação poderá 

candidatar-se a fundos comunitários, a programas de financiamento extra comunitários, bem 

como a iniciativas mecenáticas, de forma a financiar projetos desenvolvidos no âmbito da sua 

missão. 

Artigo 6º 

Duração 

A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica é constituída por tempo indeterminado. 

Artigo 7º 

Categorias de associados 

1. A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica estabelece três categorias de associados, 

conforme o Ponto 2º do Artº 2: Municípios Fundadores (MF), Municípios Associados (MA) e 

Associados Honorários (AH). 

a) Municípios Fundadores: Fazem parte desta entidade todos os municípios membros da 

administração local, signatários, presentes na fundação da Associação, em cujos territórios 

a cerâmica assuma um relevo especial, tanto como atividade produtiva, cultural ou 

comercial. 

b) Municípios Associados: Todos os municípios aderentes posteriormente à constituição da 

Associação, em cujo território, a cerâmica seja igualmente, uma atividade expressiva. 

c) Associados Honorários: entidades públicas, privadas ou individuais, de reconhecido mérito, 

académico e/ou profissional, pelo seu contributo prestado ao desenvolvimento e à 
valorização da atividade cerâmica. Os Associados Honorários estão isentos do pagamento 

de quotas e assiste-lhes o direito de participação nas atividades e eventos públicos 

promovidos pela Associação, serem convidados para tomar parte em assembleias gerais, 

com direito a intervenção, embora sem voto. Em nenhum caso poderão ser eleitos como 

membros dos órgãos sociais. 

Artigo 8º 

Condições de admissão dos Associados 

1. A admissão dos Associados como MA depende do pedido do interessado, formulado por escrito, 

do qual conste uma declaração de aceitação, sem reservas, dos estatutos ou de convite 

endereçado pela Associação. 

2. A admissão de AH poderá ocorrer por proposta dos respetivos municípios. 

3. O pedido de adesão deverá ser enviado ao Presidente da Associação que remete ao Conselho 

Consultivo para emissão de parecer, que aferirá da pertinência do pedido de admissão. 



4. Colhido o parecer do Conselho Consultivo, o pedido de admissão será remetido pela Direção à 

Assembleia Geral que deliberará, sendo para o efeito necessária a presença de dois terços dos 

membros que compõem a assembleia. 

5. É condição de admissão de novos associados a aceitação plena, por parte dos mesmos, dos 

compromissos e obrigações estabelecidos pela Associação. 

6. Podem integrar a Associação os municípios, que cumpram os requisitos mínimos referidos no n.2 

anterior, bem como promovam uma ou mais das seguintes condições: 

a) A existência de argumento histórico; 

b) A sustentabilidade da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica; 

c) A capacidade técnica e organizativa da Associação; 

d) A excelência do trabalho de pesquisa, investimento e notória vontade institucional; 

e) Fomentar a criação de museus, centros de interpretação ou outras estruturas análogas 

dedicadas ao aprofundamento do conhecimento, da conservação e da difusão do 

património cerâmico no seu espectro mais amplo: bens móveis e imóveis, olarias, figurado 

popular, etc. 

1. Constituem direitos dos MF's: 

Artigo92 

Direitos dos Associados 

a) Participar nos trabalhos da Associação Portuguesa das Cidades e Vilas de Cerâmica 

nomeadamente, nas Unidades de Trabalho e nas Equipas de Projeto que venham a ser criadas; 

b) Ter acesso aos arquivos, registos e documentos da Associação Portuguesa das Cidades e Vilas 

de Cerâmica; 

c) Ter conhecimento da execução dos orçamentos propostos pela Associação Portuguesa das 

Cidades e Vilas de Cerâmica; 

d) Solicitar à Direção a convocação e celebração da Assembleia Geral quando violados os seus 

direitos, sem prejuízo da impugnação das decisões e deliberações que possa vir a ser 

formulada de acordo com a lei vigente; 

e) Auferir dos benefícios da atividade da Associação Portuguesa das Cidades e Vilas de Cerâmica; 

f) Apresentar propostas ou sugestões que considerem úteis ou necessárias à realização dos 

objetivos estatutários; 

g) Exercer todos os poderes e faculdades previstos na lei e nos estatutos da Associação 

Portuguesa das Cidades e Vilas de Cerâmica; 

h) Direito de veto, nas matérias respeitantes à criação, gestão e alteração da marca. 

2. Constituem direitos dos MA's os indicados nas alíneas a) a g) do número anterior. 

3. Constituem direitos dos AH's, os indicados nas alíneas a), b), d), f) do n2 1. 

Artigo 102 

Deveres dos Associados 

1. Constituem deveres dos Associados cumprir e fazer cumprir os estatutos e deliberações dos 

órgãos sociais; 

2. Constituem, ainda, deveres dos MF's e MA's: 

a) Cumprir o mandato que lhe haja sido conferido por eleição ou designação; 
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~ 
b) Comparticipar nas despesas da Associação, mediante pagamento de uma quota ~ 

atualizada em termos a definir no Regulamento Interno; 

c) Comparticipar as despesas ordinárias e contribuições extraordinárias que vierem a ser 

aprovadas pela Assembleia Geral. 

Artigo 112 

Perda da qualidade de Associado 

1. Perde a condição de Associado: 

a) Aquele que não cumpre os estatutos e deliberações dos órgãos sociais; 

b) Aquele que solicite a sua demissão, por requerimento apresentado à Direção; 

c) Aquele que tendo divida à Associação e que, notificado para proceder à sua regularização, o 

não faça no prazo máximo de três meses contado a partir da data da referida notificação. 

2. A perda da qualidade de Associado só será eficaz, após tomada de conhecimento pela Assembleia 

Geral, mantendo-se, até ao seu integral cumprimento, qualquer obrigação que tenha contraído 

com a Associação. 

1. São órgãos da Associação: 

a) A Assembleia Geral; 

b) A Direção; 

c) O Conselho Fiscal; 

d) O Conselho Consultivo. 

CAPÍTULO li 

ÓRGÃOS E FUNCIONAMENTO 

Artigo 122 

Órgãos 

Artigo 132 

Eleições 

1. A Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral 

através de votação de listas que deverão ser apresentadas, ao respetivo Presidente da Mesa da 

Assembleia, por qualquer dos Órgãos Sociais ou por um grupo de sócios no pleno gozo dos seus 

direitos associativos, na Assembleia Geral convocada para o efeito. 

2. Os membros Órgãos Sociais eleitos serão empossados pelo presidente da Assembleia Geral 

cessante até 15 dias depois do ato eleitoral. 

Artigo 142 

Competência 

1. Para a prossecução do objeto da Associação, os órgãos exercem a competência que lhes for 

conferida por lei e pelos estatutos. 

2. Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, os poderes municipais referentes à 
organização e gestão dos trabalhos incluídos no objeto da Associação consideram-se delegados 

nos respetivos membros representantes. 



3. As deliberações dos órgãos eleitos da Associação vinculam os municípios e as entidades que a 

integram, não carecendo de ratificação dos órgãos respetivos, desde que os mesmos se tenham 

pronunciado em momento anterior à assunção da competência. 

Artigo 15!? 

Composição da Assembleia Geral 
1. A Assembleia Geral é o órgão soberano da Associação e é integrada por todos os associados no 

pleno gozo dos seus direitos. 

2. Os trabalhos da Assembleia são dirigidos por uma mesa constituída por um Presidente, um Vice

Presidente e um Secretário, eleitos por período coincidente com o mandato autárquico. 

Artigo 16!? 

Reuniões da Assembleia Geral 

1. As reuniões da Assembleia podem ser ordinárias e extraordinárias. 

2. A Assembleia reúne ordinariamente, duas vezes por ano. 

3. A Assembleia reúne com caráter extraordinário, a requerimento de um terço dos associados. 

4. A convocação será feita com os 15 dias de antecedência. 

5. Em casos de excecional urgência, devidamente fundamentada, a convocatória poderá ser feita 

com a antecedência de 48 horas. 

6. A convocatória da Assembleia, seja ordinária ou extraordinária, far-se-á por escrito, devendo 

mencionar o local, dia e hora da mesma. 

7. A convocatória será acompanhada da ordem de trabalhos, devendo incluir qualquer tema que 

tenha sido solicitado por um terço dos associados. 

8. A Assembleia poderá decorrer na área territorial de qualquer dos associados, se assim for 

decidido pela Direção. 

9. As deliberações são aprovadas por maioria simples, exceto nos casos em que os presentes 

estatutos disponham de forma diferente. 

10. A Assembleia reúne à hora marcada se estiver presente mais de metade dos associados com 

direito a voto ou, 30 minutos depois, em segunda convocatória, com qualquer número de 

presenças. 

Artigo 17!? 

Competências da Assembleia Geral 
Compete à Assembleia Geral, nomeadamente: 

1. Aprovar e modificar os estatutos; 

2. Estabelecer a estrutura organizativa; 

3. Eleger os membros para os Órgãos Sociais; 

4. Aprovar o plano de ação; 

5. Aprovar orçamentos e contas em geral; 

6. Aprovar regulamentos; 

7. Aprovar, sobre proposta da Direção, o valor de quota ordinária; 

8. Aprovar, sobre proposta da Direção, o valor de contribuição extraordinária; 

9. Ratificar a disciplina; 
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10. Aprovar regulamento interno explicitador dos critérios de análise para a admissão d~ 

associados; 

11. Dissolver a Associação. 

Artigo 182 

Competência da Mesa da Assembleia Geral 

1. Compete ao Presidente da mesa, entre outras incumbências que lhe sejam cometidas pela lei, 

estatutos ou deliberações da Assembleia Geral, dirigir os trabalhos, rubricar os livros e atas, e 

dar posse aos titulares de órgãos eleitos. 

2. Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

3. Compete ao Secretário, preparar o expediente e dar-lhe seguimento, secretariar as reuniões, 

lavrar e subscrever as respetivas atas, que serão também assinadas pelo Presidente e pelo Vice

Presidente. 

Artigo 192 

Composição e funcionamento da Direção 

1. A Direção é o órgão executivo da Associação. 

2. A Direção é constituída por 5 membros eleitos, um Presidente, um Vice-Presidente, um 

Secretário, um Tesoureiro e um Vogal. 

3. Dois membros da Direção terão de pertencer obrigatoriamente aos municípios associados 

Fundadores. 

4. A Direção reunirá ordinariamente, com periodicidade mensal, ou extraordinariamente, por 

iniciativa do presidente ou de um terço dos membros que a compõem. 

5. A Associação vincula-se pela assinatura de dois membros da Direção, sendo uma delas, 

obrigatoriamente, a do Presidente. 

6. A Direção é eleita pelo prazo de dois anos, em período coincidente com o mandato autárquico. 

7. A Direção poderá reunir na área territorial de qualquer dos associados, se assim decidir. 

Compete à Direção: 

Artigo 202 

Competência da Direção 

a) Elaborar o plano estratégico (a 4 anos) da Associação Portuguesa das Cidades e Vilas de 

Cerâmica; 

b) Definir as metas anuais, os objetivos e as ações a realizar; 

c) Elaborar o relatório e contas do exercício; 

d) Elaborar o plano de ação e orçamento; 

e) Acompanhar o desempenho das Unidades de Trabalho e das Equipas de Projeto; 

f) Gerir os recursos da Associação; 

g) Nomear mandatários, procuradores e/ou representantes da Associação; 

h) Arrecadar receitas e proceder aos pagamentos; 

i) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e regulamentos; 

j) Exercer o poder disciplinar sobre os associados; 



k) Exercer as demais funções que, não sendo exclusivas de outros órgãos se mostrem necessárias 

e adequadas à realização do objeto da Associação; 

1) A nomeação e a exoneração do Diretor Executivo; 

m) Propor à Assembleia Geral, a aprovação da quota ordinária anual; 

n) Propor à Assembleia Geral, a aprovação das contribuições extraordinárias. 

Artigo 212 

Competência do Presidente da Direção 

Compete especificamente ao Presidente da Direção: 

a) Convocar as reuniões de Direção; 

b) Representar a Associação em juízo e fora dele; 

c) Praticar atos que sendo da competência da Direção, se justifiquem quando circunstâncias 

excecionais o exijam, ficando porém, tais atos sujeitos à subsequente ratificação pela Direção; 

d) Receber em nome da Associação qualquer tipo de subsídio ou apoio; 

e) Requerer ao presidente da mesa da Assembleia Geral a convocação da assembleia; 

f) Exercer as demais funções que, não sendo da competência exclusiva da Direção ou de qualquer 

outro órgão, se mostrem necessárias e adequadas à realização do objeto da Associação. 

Artigo 222 

Composição do Conselho Fiscal 

1. O Conselho Fiscal será composto por três elementos eleitos, sendo o primeiro da lista, designado 

por Presidente o segundo por Vice-Presidente e o ultimo por Vogal; 

2. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente, duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre 

que tal se justificar; 

3. As reuniões são convocadas pelo Presidente ou, no caso de falta ou impedimento, pelo Vice

Presidente. 

Compete ao Conselho Fiscal: 

Artigo 232 

Competência do Conselho Fiscal 

a) Examinar a escrituração e os documentos, 

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício bem como sobre o plano de ação e 

orçamento para o ano seguinte, 

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que os outros órgãos associativos submetam à sua 

apreciação; 

Artigo 242 

Diretor Executivo 

São funções do Diretor Executivo, designadamente: 

a) Gerir os recursos humanos afetos à Associação; 

b) Implementar o Plano Estratégico da Associação Portuguesa das Cidades e Vilas de Cerâmica; 

c) Prosseguir as metas e os objetivos anuais da Associação; 

d) Garantir a execução do plano de ação e orçamento da Associação; 
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e) Garantir ainda as funções que lhe são atribuídas pela lei, pelos presentes estatutos ou 

regulamentos da Associação, sob orientação do Presidente da Direção; 

f) Coadjuvar todos os eleitos e não eleitos da Associação, sob orientação do Presidente da 

Direção; 

g) Executar as deliberações da Assembleia Geral sob orientação do Presidente da Direção; 

h) Guardar e manter a documentação atualizada, bem como os arquivos e registos da Associação. 

Artigo 252 

Conselho Consultivo 

1. O Conselho Consultivo, designado pela Assembleia Geral, sob proposta da Direção, será 

composto por pessoas singulares e coletivas com reconhecido mérito, académico e/ou 

profissional, em áreas ou temáticas que sejam relevantes para a missão da Associação 

Portuguesa das Cidades e Vilas de Cerâmica; 

2. O Conselho Consultivo terá, entre outras, as seguintes funções: 

a) Dar parecer prévio, não vinculativo, sobre os pedidos de admissão de novos associados. 

b) Contribuir para a elaboração e revisão do Plano Estratégico da Associação Portuguesa 

das Cidades e Vilas de Cerâmica. 

c) Pronunciar-se sobre o desempenho da Associação, nomeadamente em termos das metas 

e dos objetivos a prosseguir; 

d) Propor ações concretas que possam promover a missão da Associação; 

3. O Conselho Consultivo não tem um número mínimo, nem máximo de membros, sem 

obrigatoriedade de reunir presencialmente. 

CAPÍTULO Ili 

REGIME ECONÓMICO 

1. Constituem receitas da Associação: 

a) Quotas ordinárias dos associados; 

b) Contribuições extraordinárias; 

Artigo 262 

Receitas 

c) Os montantes de cofinanciamentos que lhe sejam atribuídos por via de candidaturas. 

2. As quotas ordinárias têm caráter anual e serão determinadas tendo em conta o valor fixado na 

Assembleia Geral. 

3. O pagamento das quotas deverá realizar-se, sem exceção, nos primeiros três meses de cada ano, 

sendo que o seu não pagamento poderá ser causa de apreciação e motivo da expulsão. 

4. O exercício económico da Associação será anual tendo lugar o seu encerramento a 31 de 

dezembro de cada ano. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES COMUNS 



Artigo 272 

Requisitos das Deliberações 

1. As deliberações dos órgãos da Associação são tomadas à pluralidade dos votos, estando 

presente a maioria legal dos seus membros, exceto nos casos em que os estatutos exijam outro 

quórum. 

2. Os Presidentes da Assembleia Geral e da Direção têm voto de qualidade, no caso de empate, e 

uma vez realizada segunda votação. 

3. Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa pessoas, a votação terá de ser feita por 

escrutínio secreto. 

4. As deliberações dos órgãos da Associação estão sujeitas a regras de publicitação, pelos meios 

que se entenderem adequados. 

5. As deliberações e decisões dos órgãos da Associação são contenciosamente impugnáveis, nos 

termos da lei geral. 

Artigo 282 

Duração dos Mandatos 

1. A duração dos mandatos dos órgãos eleitos será de dois anos, em período coincidente com o 

mandato autárquico. 

2. O Presidente e o Vice-Presidente cessarão funções pelos seguintes motivos: 

a) Por demissão comunicada por escrito ao Presidente da mesa; 

b) Por perda do direito da integração na Associação da entidade que representa; 

c) Por destituição, mediante deliberação da Assembleia Geral, tomada por maioria absoluta 

dos seus membros, em sessão extraordinária e convocada para o efeito; 

d) Por cessação do mandato. 

3. Os cargos dos órgãos eleitos serão de caráter protocolar e não remunerados. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 292 

Alteração dos Estatutos 

1. Qualquer alteração aos estatutos deverá ser aprovada em Assembleia Geral, em sessão 

extraordinária convocada para o efeito. 

2. Para que a Assembleia possa deliberar é necessário que, em primeira convocatória se verifique 

a presença de dois terços dos associados e, em segunda convocatória, a presença de maioria 

absoluta. 

Artigo 302 

Dissolução da Associação 

1. A deliberação de dissolução da Associação deverá ser tomada em sessão extraordinária da 

Assembleia Geral convocada para o efeito e votada por maioria de dois terços dos membros. 

2. Uma vez dissolvida a Associação, a Assembleia Geral constitui-se em comissão liquidatária que 

procederá à respetiva liquidação, para tanto, repartindo o património pelos sócios em 
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percentagem à quantia das respetivas quotas, depois de deduzidos os recursos para o 
cumprimento das obrigações pertinentes. 

(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta de 

estatutos e autorizar a Câmara para participar na constituição da referida Associação. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em 

efetividade de funções. ( 11) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS 

DE FREGUESIA:- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA • Nos termos da Lei 

nº 75 /2013 de 12 de Setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal 

de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito da colaboração técnico-financeira que o Município 

de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as Juntas de Freguesia, propõe-se a atribuição 

de um conjunto de apoios para a execução de obras. A Câmara Municipal propõe-se 

transferir os seguintes meios financeiros para as freguesias, de acordo com o 

acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais relativos aos empreendimentos. 

As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em 2016 para as 

freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços 

Técnicos Municipais: 

Juntas e Uniões de Montante 
Designação Obra 

Número de 
Freguesias (euros) Compromisso 

U.F. Geraz Lima/Deão 15.000 Passeios Estrada Nacional - Moreira 1947 

U.F. Torre e Vila Mou 20.000 
Reabilitação Cobertura da Sede J.F.Vila 

1949 
Mou 

U.F. Serreleis/Cardielos 20.000 Rua Coveiros/Rua Duas Bicas 1950 

Mujães 11.000 Parque Infantil - Largo da Junta 1952 

Carreço 10.000 Rua dos Penedos 1953 

Freixieiro de Soutelo 10.000 1ª. Fase - Rua Moinho Cruzeiro 1955 

TOTAL 86.000 

. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de 



membros em efetividade de funções. (12) ADENDA AO PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO COM A AEVC - INCUBADORA CRIATIVA DO ALTO MINHO:-

Pelo Presidente da Camara foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- "PROPOSTA - ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - INCUBADORA CRIATIVA DO 

ALTO MINHO· O Município de Viana do Castelo- CVMVC e a Associação Empresarial de Viana 

do Castelo -AEVC outorgaram, em 4 de Agosto de 2015, Protocolo de Cooperação que visa 

a criação de uma Incubadora de Empresas, a Incubadora Criativa do Alto Minho, direcionada 

para projetos nos setores, entre outros, da Multimédia, Economia Digital, Eficiência 

Energética e Energias Alternativas, Arquitetura, Design, Robótica, Náutica e Recursos 

Marítimos, Regeneração Urbana. Por deliberação tomada em reunião ordinária de 1 de 

Outubro de 2015, o Município de Viana do Castelo arrenda, pelo período de dez anos, uma 

área de 450 m2 à Associação Empresarial de Viana do Castelo para no r/c do seu novo 

edifício sede, na Praça 1.º de Maio, em Viana do Castelo, proceder à instalação dos serviços 

afetos à Incubadora Criativa do Alto Minho e de apoio ao empreendedorismo no concelho 

de Viana do Castelo. A instalação destes serviços e a adequação do espaço disponível às 

necessidades de cada valência obrigam a obras de adaptação, que se estimam no valor de 

27.301,46 €. Compromisso financeiro n2 1969/2016. (a) José Maria Costa.". A Câmara 

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por 

maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor 

Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, 

Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. ( 13) 

APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL:- Pela Vereadora Maria José 

Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-
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- - - a, APOIO AS COMEMORAÇOES DO 25 DE ABRIL - A comemorações do 25 de Abril sao anua mente 

organizadas por uma comissão ad-hoc que reúne várias associações de índole cultura l, desportiva e 

social, e instituições do concelho de Viana do Castelo, e é coordenada pelo Centro Cultural do Alto 

Minho. Para apoiar as várias actividades programadas, propõe-se a atribuição de um subsídio de 

2.500€ (número de compromisso 1942) a esta associação. (a) Maria José Guerreiro.". A Vereadora 

Ilda Figueiredo protestou pelo facto de na sua opinião o valor atribuído ser muito 

diminuto. A Vereadora Maria José Guerreiro esclareceu que a maior parte das 

participações nas comemorações são de caracter gracioso, razão pela qual o valor é 

o proposto. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta . Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. ( 14) PROTOCOLO DE APOIO À PRODUÇÃO DA 

LONGA-METRAGEM "O SENTIDO DA VIDA":- Pela Vereadora Maria José 

Guerreiro foi apresentada a proposta de protocolo que seguidamente se transcreve:-

"PROTOCOLO DE APOIO À PRODUÇÃO 

Entre: 

Primeiro Outorgante: Município de Viana de Castelo, pessoa coletiva de direito público nº 

506037258, com sede em Passeia Mordomas da Romaria, neste ato representado pelo 

Senhor Presidente, José Maria da Cunha Costa, no uso dos poderes que lhe estão 

legalmente conferidos, doravante designado por Primeiro Outorgante. 

E 

Segunda Outorgante: Jumpcut, Lda., pessoa coletiva com o número 508 236 27 4 com 

sede na Praça da Alegria, Nº40, 1° andar, 1250-004 lisboa, representada neste ato por Ana 

Paula Pereira Gonçalves, com os necessários poderes, conferidos por procuração do sócio 

gerente Miguel Gonçalves Mendes, doravante designada por Segunda Outorgante. 

É celebrado o presente protocolo, em cumprimento do deliberado em reunião de Camara 

realizada em 14 de Abril de 2016. 

Considerando que: 



1 - O cineasta Miguel Gonçalves Mendes está a produzir uma longa-metragem com o título 

"O Sentido da Vida", que conta a história real de um jovem que descobre ter uma doença 

fatal e decide fazer uma volta ao mundo procurando o sentido da vida; 

2 - Nessa longa-metragem será paralelamente retratada a vida de sete figuras públicas e 

as suas visões sobre a vida e o seu propósito, entre as quais está o escritor Valter Hugo 

Mãe; 

3 - As obras deste cineasta têm tido um impacto grande a nível internacional e na divulgação 

da cultura portuguesa, constituindo uma excelente forma de divulgar a cidade, o que se 

reveste de interesse municipal; 

4 -Tem sido uma aposta do Primeiro Outorgante potenciar a divulgação da cidade e da sua 

cultura através de apoios a produções audiovisuais, nomeadamente a programas de TV, 

longas e curtas-metragens, documentários e outro tipo de filmagens; 

5 - Pretende o Município de Viana do Castelo que estes apoios vão além da mera 

formalização, facilitação e isenção de taxas municipais e passem a estar integrados 

numa estratégia pró-ativa de apoio à produção cinematográfica; 

6 - Estando tal estratégia em fase de reflexão/consolidação, mas não querendo o Município 

perder a oportunidade que uma produção desta importância e natureza proporcionam; 

7 - Foi decidido celebrar o presente protocolo que formaliza o apoio a conceder à produção 

da longa-metragem acima referida, com as cláusulas que se seguem. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto do Protocolo 

1. Constitui objeto do presente protocolo apoiar a produção da longa-metragem "O 

Sentido da Vida", através da comparticipação pelo Primeiro Outorgante das despesas 

de produção da referida longa-metragem mediante a atribuição de um montante de 

30.000 (trinta mil) euros valor esse não sujeito a IVA, bem como garantir, através dos 

suportes de comunicação próprios do Município a divulgação das filmagens que ali 

vierem a ocorrer. 

2. O valor do apoio encontra-se devidamente salvaguardado através do cabimento nº 

1923. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio 

1. O apoio a conceder para a produção da longa-metragem objeto do presente Protocolo, 

será disponibilizado em duas tranches de 15.000 (quinze mil) euros cada, 
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disponibilizadas por transferência para conta do Primeiro Outorgante identificada pelo 

IBAN PTSO 0007 0000 0083 7672 1162 3; 

2. A primeira transferência terá lugar até ao final do mês de Abril de 2016, realizando-se 

a segunda em Fevereiro de 2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações 

Obriga-se o Segundo Outorgante, designadamente a: 

a) Assegurar uma estreita colaboração com o Primeiro Outorgante de modo a possibilitar 

o melhor acompanhamento e execução do presente Protocolo, designadamente no que 

diz respeito aos princípios de boa gestão financeira; 

b) Desenvolver no filme uma sequência relativa à lua-de-mel do herói Giovane, com 

duração de 2 a 3 minutos, filmada em Viana do Castelo e com destaque a 1 O lugares 

imprescindíveis sugeridos pela Município de Viana do Castelo; 

c) Oferta de um vídeo institucional promocional, focado no turismo, sobre Viana do 

Castelo com imagens aéreas filmadas com drone e duração de 30 segundos a 1 minuto; 

d) Oferta dos brutos de imagens aéreas da região com drone topo de mercado que filma 

em4K; 

e) Estreia do filme em Viana do Castelo para a comunidade, com a presença do realizador 

Miguel Gonçalves Mendes e do escritor Valter Hugo Mãe, 

f) Oferta, a custo zero, de uma mostra dos filmes do realizador Miguel Gonçalves Mendes, 

para exibição em Viana do Castelo; 

g) Realização de um workshop infantil intitulado "Descobrindo o cinema" com o realizador 

Miguel Gonçalves Mendes; 

h) Divulgar o Logo do Município em cartão individual referenciado como financiador do 

filme; 

i) Divulgar o Logo do Município em todo o material promocional do filme; 

j) Disponibilizar 50 convites em nome da Câmara Municipal de Viana do Castelo para a 

estreia mundial do filme em Lisboa ou Porto; 

k) Oferta de 200 DVDs do filme; 



1) Garantir a exibição do filme numa sessão privada para os funcionários e colaboradores 

da Câmara Municipal de Viana do Castelo com a presença do realizador, seguido de 

perguntas e respostas; 

m) Ação de divulgação conjunta centrada no Município a ser definida por comum acordo. 

CLÁUSULA QUARTA 
Exclusão de Responsabilidade 

1. Quaisquer obrigações assumidas pela Segunda Outorgante decorrentes do exercício da 

sua atividade, designadamente com a contratação de financiamentos bancários e/ou 

dividas contraídas a terceiros, são da sua exclusiva responsabilidade, não podendo ser 

imputadas, seja a que título for, qualquer responsabilidade ao Primeiro Outorgante. 

2. A Segunda Outorgante compromete-se a dar conhecimento do disposto no número 

anterior às entidades financiadoras e/ou terceiros com quem decida contratar, 

assumindo toda e qualquer responsabilidade pela omissão ou incumprimento desta 

obrigação. 

CLÁUSULA QUINTA 
Fiscalização e Controlo 

1. O acompanhamento e controlo do presente Protocolo são feitos pelo Primeiro 

Outorgante, assistindo-lhe o direito de, por si ou por terceiros, fiscalizar a sua execução, 

nos termos das normas internas em vigor. 

2. A Segunda Outorgante responderá pela incorreta aplicação do apoio concedido ao abrigo 

do presente Protocolo perante o Primeiro Outorgante e entidades inspetivas, 

designadamente perante as entidades judiciais competentes; 

CLÁUSULA SEXTA 
Incumprimento 

1. O incumprimento das obrigações emergentes do presente protocolo ou desvio dos seus 

objetivos pela Segunda Outorgante constitui justa causa de rescisão do mesmo, 

implicando a devolução dos valores recebidos, bem como o pagamento dos valores 

correspondentes aos encargos suportados pelo Primeiro Outorgante, sem prejuízo da 

responsabilidade financeira e/ou criminal aplicável. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o incumprimento do presente Protocolo 

condiciona a atribuição de novos apoios pelo Primeiro Outorgante. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Incumprimento por Motivos Alheios 
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1. Considera-se razão de força maior, qualquer facto imprevisível, alheio à vonta~ 

Segunda Outorgante e que não lhe seja imputável, que torne impossível por aspetos 

decorrentes da situação particular (clínica) do personagem principal a realização do 

casamento e celebração da respetiva lua-de-mel. Tal facto não poderá ser considerado 

como incumprimento negligente do protocolo podendo, contudo, ter como consequência 

a sua secessão. 

2. Caso se verifique o impedimento citado na alínea anterior, poderão as partes se assim o 

entenderem encontrar uma outra solução narrativa que garanta a presença do 

personagem principal e/ou desfecho final do próprio filme na cidade de Viana do Castelo. 

CLÁUSULA OITAVA 
Responsabilidade Criminal 

A prestação de falsas declarações, com o intuito de receber apoios indevidos, ou desvio de 

apoios atribuídos para fins distintos do objeto do presente Protocolo, e sem prejuízo das 

cominações previstas na cláusula sexta, faz incorrer o seu autor em responsabilidade 

criminal, nos termos previstos na lei. 

CLÁUSULA NONA 
Revisão • 

Qualquer alteração ou revisão ao presente Protocolo carece de prévio acordo entre o 

Primeiro e Segunda Outorgantes, a celebrar por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Período de Vigência 

O presente Protocolo vigora pelo período de um ano contado a partir da data da sua 

assinatura. 

(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita 

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a 

totalidade de membros em efetividade de funções. (15) TOPONÍMIA - AFIFE:-

Presente o ofício nº 7, de 12 de Janeiro da Junta de Freguesia de Afife a remeter para 

aprovação, proposta de atribuição de toponímia a arruamentos da referida freguesia, 

e que foi aprovado em 21 de Dezembro de 2015 pela Assembleia de Freguesia de 

Aafife, tendo sido a este propósito apresentada a proposta que seguidamente se 



transcreve:- "NOVOS TOPÓNIMOS - FREGUESIA DE AFIFE - A documentação 

anexa está de acordo com o estabelecido no Regulamento de Toponímia do concelho de 

Viana do Castelo, pelo que proponho a aprovação dos referidos topónimos. (a) Maria José 

Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e ao abrigo 

da competência prevista na alínea ss) do número 1 do artigo 33° da Lei 75/ 2013, de 

12 de Setembro, aprovar a atribuição das seguintes designações toponímicas, 

conforme a seguir se indica:-

Desienação toponímica Inicio Fim 
Travessa do Marinho Caminho do Marinho Caminho do Marinho 

Quelha do Marinho Caminho do Marinho Caminho Trá-lo-crasto 

Caminho do Pereiro Estrada de Cabanas Lugar do Pereiro (sem saída) 

Travessa da Tomenga Caminho da Tomenga Sem saída 
Urbanização das Fontainhas Caminho dos Quelhoes Bloco Habitacional (sem saída) 

Urbanização de Monte Sto Antonio Caminho da Cabriteira Bloco Habitacional (sem saída) 

Urbanização de Bouça Cabrita Estrada Nacional 13 Bloco Habitacional (sem saída) 

Urbanização de Cabanas - Rua A Estrada de Cabanas Bloco Habitacional (sem saída) 

Urbanização de Cabanas - Rua B Estrada de Cabanas Estrada Avelino Ramos Meira 

Urbanização de Cabanas - Rua C Urbanização de Cabanas - Rua B Urbanização de Cabanas - Rua B 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de 

membros em efetividade de funções. (16) TOPONÍMIA - SANTA MARTA DO 

PORTUZELO:- Presente o ofício nº 017, de 4 de Março, da Junta de Freguesia de 

Santa Marta de Portuzelo a remeter para aprovação, proposta de atribuição de 

toponímia a arruamentos da referida freguesia, e que foi aprovado em 25 de 

Setembro de 2015, pela Assembleia de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, tendo 

sido a este propósito apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - NOVOS TOPÓNIMOS - FREGUESIA DE SANTA MARTA DE 

PORTUZELO - A documentação anexa está de acordo com o estabelecido no Regulamento 

de Toponímia do concelho de Viana do Castelo, pelo que proponho a aprovação dos 

referidos topónimos. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou 
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aprovar a transcrita proposta e ao abrigo da competência prevista na alínea~ 
número 1 do artigo 33° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a atribuição das 

seguintes designações toponímicas, conforme a seguir se indica:-

Alterar o nome do arruamento Rua da Parola ara: 
Desi Inicio Fim 

Rua da Banca Rua dos Pernicas Rua de Samonde 

Alterar o nome do arruamento Travessa da Parola ara: 
Desi Inicio Fim 

Travessa da Banca Rua da Banca Rua da Banca 

Alterar o nome do arruamento Travessa da Fonte Grande ara: 
Desi onímica Inicio Fim 

Rua da Fonte Grande Rua Senhor dos Passos Riacho de Santa Martinha 

Corri ir o nome do arruamento Rua das Conominhas 
Inicio Fim 

Ria de Fonte Cova Rua dos Pernicas 

Corr· · nfr ontaçoes 1gir co d os seguintes arruamentos: 
Desismação toponímica Inicio Fim 

Rua da Fonte Rua do Altinho Rua da Banca 
Rua de Vale Flores Rua da Banca Rua de Samonde 
Travessa da Mouca Rua de Fonte Cova Rua da Banca 
Travessa das Louras Rua de Santa Marta Avenida Cidade de Viana 
Rua das Castanheiras Rua da Linha Vale do Lima Sem saida 
Rua das Castanheiras Rua da Linha Vale do Lima Sem saída 

Atr'b . . t t 1 urr nome aos segum es arruamen os: 
Designação toponímica Inicio Fim 

Travessa José Paris Rua José Paris Sem saída 
Rua do Sacudio Rua da Veiga Sem saída 
Avenida Cidade de Viana Avenida Comendador Parente Ribeiro Sem saída 
Rua Eça de Queirós Rua 25 de Abril Rua do Senhor da Boa Sorte 
Travessa da Boa Vista Rua da Boa Vista Sem saída 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de 

membros em efetividade de funções. ( 17) PROJETO DE REGULAMENTO DE 

GESTÃO DO PARQUE HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE VIANA DO 

CASTELO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentado o documento que 

seguidamente se transcreve:-



"PROJETO DE REGULAMENTO DE GESTÃO DO PARQUE 
HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO 

A Constituição da República Portuguesa consagra, no seu artigo 65.0
, que «Todos têm direito, para 

si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto 

e que preserve a intimidade pessoal e privacidade familiar». 

No reconhecimento da enorme importância deste direito fundamental, a autarquia de Viana do 

Castelo entregou, em 1998, os primeiros fogos destinados à habitação social possuindo, atualmente, 

um total de 235 fogos localizados nas freguesias de Areosa, Alvarães, Perre, Castelo do Neiva, 

Darque, e nas Uniões de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, bem como de Viana do Castelo 

(Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela. 

Sendo a habitação, visivelmente, um dos fatores que mais contribui para o aumento de fenómenos 

de exclusão social e para a reprodução geracional de ciclos de pobreza, quer se trate de situações 

em que não existe a capacidade para aceder a habitações com as condições mínimas de 

habitabilidade, quer se trate de habitações sociais, torna-se premente um acompanhamento 

sistemático, intensivo e direcionado, onde estejam claramente definidos os direitos e obrigações das 

partes. 

Assim, constatou-se, pela experiência adquirida ao longo dos anos, que a habitação social justifica, 

pelas especificidades e objetivos que apresenta, um regulamento próprio que, sem prejuízo da lei 

vigente, clarifique e concretize as condições de atribuição das habitações, bem como os termos da 

formação, vicissitudes e cessação da relação jurídica de arrendamento, e ainda os direitos e deveres 

de cada uma das partes - inquilino e senhorio - na manutenção e utilização das habitações. 

O projeto de regulamento que agora se apresenta à consulta pública, em cumprimento do disposto 

no art.º 101.º do Código do Procedimento Administrativo, resulta, assim, de um trabalho de reflexão, 

que partiu do conhecimento de causa e trabalho de campo da Divisão de Ação Social da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, procurando abranger as principais questões ai suscitadas. Sendo um 

esforço de regulamentação de uma matéria que carece de intervenção do legislador nacional, este 

projeto de regulamento assenta, igualmente, nos princípios e regras conjugados dos diversos 

diplomas legais que contêm normas aplicáveis ao arrendamento de habitação social em regime de 

arrendamento apoiado - principalmente, a Lei n.0 81 /2014, de 19 de dezembro - traduzindo um 

esforço de atualização e melhoria do anterior Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do 

Município de Viana do Castelo, que pelo presente regulamento se presente revogar. 

CAPÍTULO 1 
Disposições gerais 

Artigo 1.0 
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Lei Habilitante 
O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.0 7 e 241 .º da 

Constituição da República Portuguesa e dos artigos 23.º, n.0 2, allnea h) e i), 25.0 , n.0 1, allnea g) e 

33.º, n.0 1, alínea k) da Lei n.0 7512013, de 12 de setembro, devidamente conjugados com o previsto 

na Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro e Lei n.º 8012014, de 19 de dezembro. 

Artigo 2.0 

Objeto e âmbito 
1 - O presente regulamento estabelece o regime de uso, fruição e atribuição das habitações sociais 

das quais o Município de Viana do Castelo é proprietário, segundo o regime jurídico do 

arrendamento apoiado. 

2 - O arrendamento apoiado é o regime aplicável às habitações das quais o Município de Viana do 

Castelo é proprietário, e as quais arrenda ou subarrenda com rendas calculadas em função dos 

rendimentos dos agregados familiares a que se destinam. 

3 - Para além dos titulares do direito de ocupação dos fogos de habitação social do Município de 

Viana do Castelo, também designados de arrendatários, o presente regulamento aplica-se 

igualmente a todos os elementos do respetivo agregado familiar, que ai residam legalmente e 

com autorização municipal. 

Artigo 3.0 

Conceitos 
Para efeitos do presente regulamento, considera-se: 

a) Agregado familiar: o conjunto de pessoas, também designadas de "moradores", que residem em 

economia comum na habitação arrendada, constituído pelos seguintes elementos: 

1) O arrendatário/titular da ocupação do fogo e seu cônjuge ou pessoa que com ele viva em união 

de facto há mais de dois anos; 

í1) Parentes e afins maiores em linha reta e em linha colateral até ao 3.0 grau, e parentes e afins 

menores em linha reta e em linha colateral; 

íí1) Pessoas relativamente às quais, por força da lei ou de negócio jurídico que não respeite 

diretamente à habitação, haja obrigação de convivência ou de alimentos, nomeadamente, 

derivada de adoção, tutela ou confiança determinada por decisão judicial ou administrativa de 

entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito; 

ív) E ainda outras pessoas que se encontrem autorizadas pelo Município a permanecer na 

habitação com o titular da ocupação do fogo; 

b) Alteração da composição do agregado familiar: o aumento do número de elementos do agregado, 

por via de casamento ou união de facto do titular, nascimento de filhos ou estabelecimento do 



vínculo de adoção, bem como a contração do agregado, por falecimento, divórcio ou existência 

de outra alternativa habitacional para algum elemento do agregado; 

e) Coabitante: pessoa, também designada de "morador", não pertencente ao agregado familiar do 

titular da ocupação do fogo que se encontre especialmente autorizada pelo município a residir na 

habitação, nos casos especificamente consignados no presente regulamento; 

d) Deficiente: a pessoa com deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 

60%; 

e) Dependente: o elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade inferior a 26 anos, 

frequente estabelecimento de ensino e não aufira rendimento mensal bruto superior ao indexante 

dos apoios sociais; 

f) Direito de ocupação: prerrogativa concedida a título precário, através de licença administrativa 

emitida sob a forma de alvará ou contrato em regime de arrendamento social apoiado; 

g) Fator de Capitação: a percentagem resultante da ponderação da composição do agregado familiar, 

de acordo com a tabela constante do anexo Ili do presente regulamento, que dele faz parte 

integrante; 

h) Habitação Precária: todo e qualquer tipo de espaço utilizado para fins habitacionais, que no seu 

todo não reúna as condições mínimas de habitabilidade e salubridade exigidas; 

1) Indexante dos apoios sociais (IAS): o valor fixado nos termos da Lei n.0 35 -B/2006, de 29 de 

dezembro; 

j) Pensão Social: o valor fixado por Portaria do Governo, com base na Lei de Orçamento de Estado 

vigente em cada ano civil; 

k) Rendimento Mensal Bruto (RMB): o duodécimo do total dos rendimentos anuais ilíquidos auferidos 

por todos os elementos do agregado familiar, considerados nos termos do artigo 3.0 do Decreto

Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, ou, caso os rendimentos se reportem a período inferior a um ano, 

a proporção correspondente ao número de meses a considerar; 

/) Rendimento Mensal Corrigido (RMC): o rendimento mensal bruto deduzido da quantia 

correspondente à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 

i) O, 1 pelo primeiro dependente; 

ii) O, 15 pelo segundo dependente; 

iii) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes; 

iv) O, 1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de dependente; 

v) 0,05 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 

vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação; 
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m) Rendimento "per capita": o valor do rendimento após o resultado da diferença entre o ren~o 
mensal líquido e a soma das despesas com saúde e educação, dividido pelo número de pessoas 

que compõem o agregado familiar; 

n) Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG): retribuição minima garantida a todos os 

trabalhadores, fixada anualmente, nos termos legais aplicáveis; 

o) Residência permanente: local onde o titular da ocupação do fogo e o seu agregado têm organizada 

e centralizada a sua vida familiar e social, bem como a sua economia doméstica, com estabilidade 

e de forma duradoura; 

p) Sobreocupação: capacidade de alojamento da habitação inferior à adequada ao agregado familiar 

que nela reside; 

q) Subocupação: capacidade de alojamento da habitação superior à adequada ao agregado familiar 

que nela reside; 

r) Titulares da ocupação do fogo: as pessoas que constem dos titulos de atribuição do direito de 

ocupação do fogo de habitação social, também denominado de "arrendatário", nos termos legais 

aplicáveis; 

s) Tipologia adequada: relação entre o número de elementos do agregado familiar e o número de 

quartos da habitação; 

t) Transmissibilidade: transmissão do direito de ocupação do fogo de um direito do titular para a 

esfera jurídica de outro, devidamente autorizada pelo município, nos termos previstos no presente 

regulamento e os demais que resultarem da lei. 

CAPITULO 11 
Atribuição de habitação municipal 

Artigo 4.0 

Regime 
1 - As habitações sociais do Município de Viana do Castelo são atribuídas em regime de 

arrendamento apoiado, sujeito ao regime da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 

2 - A atribuição das habitações sociais do Município de Viana do Castelo é feita a titulo precário e 

como medida transitória de alternativa habitacional destinada aos agregados que não apresentem 

condições económico-financeiras suficientes para prover solução habitacional adequada. 

3 - A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado confere ao Município de 

Viana do Castelo, nos termos legais aplicáveis, o direito de aceder aos dados do arrendatário e 

dos membros do respetivo agregado familiar para fins de informação ou de confirmação dos dados 

por eles declarados nos termos regulados no artigo 31 .º da Lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro. 



4 - Ao acesso e à atribuição das habitações é aplicável o regime constante do presente capítulo e 

subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo. 

5 - O contrato de arrendamento apoiado rege -se pelo disposto na Lei n.º 81 /2014, de 19 de 

dezembro, e, subsidiariamente, pelo Código Civil e pelo Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(NRAU), aprovado pela Lei n.0 612006, de 27 de fevereiro, na sua versão atualizada. 

6 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o contrato de arrendamento apoiado tem a natureza 

de contrato administrativo, estando sujeito, no que seja aplicável, ao respetivo regime jurídico. 

7 - Compete aos tribunais administrativos conhecer das matérias relativas à invalidade ou cessação 

dos contratos de arrendamento apoiado. 

Artigo 5.0 

Procedimento e critérios de atribuição 
1 - A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado pelo Município de Viana do 

Castelo efetua-se, por regra, mediante procedimento de concurso por inscrição, sem prejuízo da 

possibilidade de o Município poder adotar, em casos devidamente justificados, o procedimento de 

concurso por classificação definido no artigo 8.0 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 

2 - O concurso por inscrição tem por objeto a oferta das habitações que são identificadas, em cada 

momento, pelo Município de Viana do Castelo para atribuição em regime de arrendamento 

apoiado aos candidatos que, de entre os que se encontram, à altura, inscritos em listagem própria, 

estejam melhor classificados, em função dos critérios de hierarquização e de ponderação 

estabelecidos para o efeito pela mesma entidade. 

3 - Para efeitos do previsto no número anterior, a atribuição do direito à habitação social municipal 

efetiva-se mediante a apreciação e classificação dos pedidos, apresentados pelos interessados, 

nos termos previstos no presente regulamento. 

4 -A atribuição do direito à habitação tem por base condições de habitabilidade, sociais, económicas 

e de saúde dos agregados. 

Artigo 6.0 

Publicitação da Oferta das Habitações 
A Câmara Municipal de Viana do Castelo publicitará, na sua página da Internet, e no Serviço de 

Atendimento ao Munícipe (SAM), informação sobre a listagem, as condições de inscrição na mesma, 

a forma, local e horário para consulta das habitações em oferta e o resultado da última classificação, 

com exclusão da menção a dados pessoais. 

Artigo 7.0 

Condições de acesso a Habitação Social Municipal 
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1 - A inscrição como candidato a habitação social no concelho de Viana do Castelo, implica o 

preenchimento, cumulativamente, dos seguintes requisitos: 

a) Residir, comprovadamente, no concelho há três ou mais anos; 

b) Ser maior de 18 anos; 

e) Ter nacionalidade portuguesa ou qualquer outra nacionalidade desde que com título de 

residência válido e permanente em território português; 

d) Estar recenseado no concelho há três ou mais anos; 

e) Residir em local que não reúna requisitos mínimos de segurança e salubridade, e que deste 

modo não satisfaça as necessidades do seu agregado familiar; 

f) O agregado familiar não apresente condições económico-financeiras suficientes para prover 

solução habitacional; 

g) O agregado familiar possua um rendimento per capita igual ou inferior ao valor da pensão 

social; 

h) Nenhum dos elementos do agregado familiar seja proprietário, usufrutuário, arrendatário ou 

detentor a outro título de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado 

a habitação com condições de habitabilidade, ou esteja a usufruir de apoios financeiros 

públicos para fins habitacionais; 

1) Nenhum dos elementos do agregado familiar seja titular de uma habitação social atribuída 

pelo Municlpio de Viana do Castelo; 

J) Nenhum elemento que compõe o agregado familiar tenha sido titular da ocupação de fogo 

municipal e a sua ocupação da habitação tenha cessado há menos de dois anos, 

nomeadamente, por despejo administrativo ou sentença judicial transitada em julgado, ou 

tenha procedido à entrega voluntária do fogo, contrariando as indicações técnicas; 

k) Nenhum elemento que compõe o agregado familiar tenha sido identificado como ocupante 

ilegal de uma fração habitacional municipal, há menos de dois anos; 

/) Nenhum dos elementos do agregado familiar esteja inscrito para efeitos fiscais, de segurança 

social ou outros, com outro local de residência; 

m) Ter esgotado a possibilidade de usufruir de apoios públicos para fins habitacionais; 

n) Nenhum dos elementos do agregado familiar, por opção própria, tenha beneficiado de uma 

indemnização em alternativa à atribuição de uma habitação no ambito de programas de 

realojamento; 

o) Não estar abrangido por uma das situações previstas no número seguinte. 



2 - Fica impedido de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado, por um período 

de dois anos: 

a) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que, para efeito de 

atribuição ou manutenção de uma habitação em regime de arrendamento apoiado, preste 

declarações falsas ou omita informação relevante; 

b) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que ceda a habitação a 

terceiros a qualquer título, total ou parcialmente, de forma gratuita ou onerosa; 

e) A pessoa que tenha ocupado ilicitamente ou tenha sido sujeita a despejo de uma habitação 

pertencente a qualquer entidade pública; 

3 - O disposto no número anterior não prejudica os direitos que, em função da situação, o Município 

de Viana do Castelo detenha, nem o procedimento criminal que seja aplicável ao caso nos termos 

legais. 

Artigo 8.0 

Pedido de atribuição de Habitação Social Municipal 
1 - O pedido de atribuição de uma habitação social será formulado em impresso próprio, 

disponibilizado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, o qual deverá ser devidamente 

preenchido e assinado pelo representante do agregado familiar. 

2 - O formulário de inscrição deve obrigatoriamente ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Cópia dos documentos de identificação civil e fiscal de todos os elementos do agregado familiar 

(Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão/Cédula de Nascimento/ Assento de Nascimento/ 

Cartão de Contribuinte/ Cartão de Segurança Social); 

b) Comprovativo de recenseamento eleitoral e cópia dos recibos de água, luz ou arrendamento 

emitidos em nome do candidato para comprovação da residência no concelho de Viana do 

Castelo; 

e) Atestado da Junta de Freguesia comprovativo da composição do agregado familiar e tempo de 

residência no concelho; 

cl) Cópia do documento de autorização de residência ou documento equivalente que habilite o 

candidato a permanecer de forma legal em território nacional, caso se aplique; 

e) Comprovativo da situação socioprofissional do candidato e de todos os elementos do agregado 

familiar com mais de 16 anos que exerçam atividade laboral remunerada e, em caso de 

desemprego, comprovativo de inscrição no Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP); 



Quinta-Feira, 14 de abril de 2016 

-33-

'( 
~Comprovativo de todos os rendimentos dos elementos do agregado familiar (remu'2es, 

pensões, prestação de rendimento social de inserção, subsidio de desemprego, etc.) e, nas 

situações em que se verifique a inexistência de qualquer fonte de rendimento por parte do 

agregado, comprovativo da candidatura a um dos mecanismos de proteção social; 

g) Declaração da Autoridade Tributária e Aduaneira, onde constem os bens móveis e imóveis em 

nome do requerente e dos demais elementos do agregado familiar; 

h) Documentos comprovativos das despesas com habitação, saúde e educação do agregado 

familiar; 

1) No caso dos menores sob tutela judicial deve ser entregue comprovativo da regulação das 

responsabilidades parentais ou equiparado; 

J) Comprovativo da frequência escolar dos elementos dependentes com idade inferior a 18 anos; 

k) Em caso de elementos do agregado familiar que possuam deficiência com grau de 

incapacidade geral para o trabalho igual ou superior a 60 %, deve ser apresentado atestado 

médico comprovativo dessa situação; 

/) A existência de eventuais problemas de saúde crónicos deve ser comprovada mediante 

declaração médica emitida pelos serviços de saúde competentes. 

m) No caso de se verificar a insolvência de algum dos membros do agregado familiar, deve ser 

entregue comprovativo da mesma; 

n) Se o agregado familiar tiver sido objeto de, ou tiver pendente contra si, ação de despejo, deve 

ser entregue documento comprovativo da mesma. 

3 • O formulário de candidatura encontra-se disponível, em suporte digital, na página de internet da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo (em www.cm-viana-castelo.pt), e em suporte de papel, na 

Divisão de Ação Social e no Serviço de Atendimento ao Munícipe de Viana do Castelo. 

Artigo 9.0 

Apreciação liminar dos pedidos 
1 - Após receção do pedido de atribuição de habitação social, o mesmo será objeto de uma 

apreciação liminar, a realizar pela Divisão de Ação Social, no prazo máximo de trinta dias a partir 

da data de entrada do pedido. 

2 - Sempre que os pedidos não tenham sido instruídos nos termos e com os elementos fixados pelo 

presente regulamento, o requerente será notificado, através de carta registada com aviso de 

receção, para num prazo de dez dias úteis vir completar e ou aperfeiçoar o pedido, apresentando 

os elementos em falta ou suprindo as formalidades preteridas. 



3 - No caso do requerente, após ter sido notificado nos termos do número anterior, não ter procedido 

ao aperfeiçoamento do pedido, este será objeto de indeferimento liminar, por decisão a proferir 

pelo Presidente da Câmara, ou Vereador com competências delegadas para o efeito. 

4 - Da intenção de indeferimento liminar do pedido será o requerente notificado, para se pronunciar, 

em sede de direito de audiência prévia, no prazo de dez dias. 

5 - Caso o requerente, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos 

elementos, que justifiquem a alteração do projeto de decisão formulado, a decisão final de 

indeferimento liminar do pedido, e respetivos fundamentos, ser-lhe-ão notificados através de carta 

registada com aviso de receção. 

6 - No caso de indeferimento liminar nos termos do n.03, o agregado familiar fica impedido de 

apresentar nova candidatura pelo período de um ano. 

Artigo 10.0 

Prova de declarações 
1 - Com vista à apreciação dos pedidos devidamente instruídos, o Município pode, a todo o tempo, 

requerer que sejam prestadas informações adicionais bem como mais documentos de suporte, 

relatórios técnicos ou requerer diligências de prova úteis para o esclarecimento dos factos com 

interesse para a decisão, sendo notificado o requerente por carta registada com aviso de 

receção para proceder à respetiva entrega no prazo máximo de dez dias úteis, sob pena de 

arquivamento do processo. 

2 - Considera-se regularmente notificado o requerente, quando após segunda notificação enviada 

para respetivo o domicilio, não seja por ele reclamada. 

3 - Os dados constantes do formulário de inscrição podem, ainda e a todo o tempo, ser confirmados 

pela Divisão de Ação Social junto de qualquer entidade pública ou privada, designadamente as 

que acompanham ou tenham acompanhado a família. 

4 - Quando a Divisão de Ação Social entender ser pertinente para a análise do pedido, será agendado 

atendimento para recolha de informação em falta. 

5 - Sempre que se considere pertinente, será realizada uma visita domiciliária para análise da 

situação habitacional. 

Artigo 11.0 

Causas de indeferimento das candidaturas 
Uma vez admitido o pedido, nos termos dos artigos anteriores, as candidaturas serão objeto de 

apreciação, sendo indeferidas nos seguintes casos: 

a) O agregado familiar ter rejeitado, nos últimos doze meses e por motivos não justificados, 

realojamento no concelho de Viana do Castelo; 
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b) O agregado familiar desistir do processo de candidatura; 

e) O pedido estar suportado em falsas ou erróneas declarações, prestadas com o intuito de, com 

base nas mesmas, ver concedido o direito a uma habitação social; 

d) O agregado familiar possuir um rendimento per capita igual ou superior ao valor da pensão social; 

e) O não preenchimento das condições de acesso fixadas no artigo 7.0 do presente regulamento. 

Artigo 12.0 

Indeferimento da candidatura 
1 - Verificando-se fundamento para o indeferimento da candidatura, o requerente será notificado do 

projeto de decisão, para se pronunciar, no prazo de dez dias, em sede de direito de audiência 

prévia. 

2 - Caso o requerente, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos 

elementos, que alterem o projeto de decisão formulado, a decisão final de indeferimento, e 

respetivos fundamentos, ser-lhe-ão notificados através de carta registada com aviso de receção, 

no prazo máximo de trinta dias. 

3 - A competência para o indeferimento da candidatura pertence ao Presidente da Câmara, ou 

Vereador com competências delegadas para o efeito. 

Artigo 13.0 

Apreciação e seleção das candidaturas 
1 - Uma vez admitidas, nos termos dos artigos anteriores, cada candidatura será objeto de análise 

técnica de acordo com os critérios de seleção resultantes da aplicação da .matriz de cálculo da 

respetiva taxa de priorização constante no Anexo 1 do presente regulamento, e consoante a 

respetiva ponderação, constante do Anexo li. 

2 - Na matriz de cálculo referida no número anterior são critérios preferenciais as familias 

monoparentais, bem como as que integrem menores, pessoas com deficiência ou com idade igual 

ou superior a 65 anos, e vítimas de violência doméstica. 

3 - Caso exista mais de uma candidatura com a mesma pontuação e não existam habitações em 

número suficiente para atribuição, a decisão de atribuição deverá reger-se pelos critérios de 

prioridade elencados no número seguinte. 

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, serão utilizados os seguintes critérios de prioridade: 

1.º Agregado familiar com menores em perigo, sinalizado pelo tribunal competente, 

nomeadamente por residir em más condições de habitabilidade e não apresentar condições 

económicas para fazer face à situação; 

2.º Vítimas de violência doméstica, nos termos legais aplicáveis; 



3.0 Agregado familiar com processo judicial, de ação de despejo ou outra natureza tendente à 

perda de habitação, a decorrer ou com sentença transitada em julgado e com realojamento 

solicitado pelo tribunal; 

4.0 Data de entrada do pedido. 

5 - Serão graduadas em último lugar, e abaixo das demais, todas aquelas candidaturas apresentadas 

pelos elementos do agregado familiar descendentes de titulares da ocupação de habitações 

sociais municipais, que tenham constituído novo núcleo familiar e ainda se mantenham a residir 

no fogo, em situação de desdobramento familiar. 

Artigo 14.0 

Lista de hierarquização das candidaturas 
1 - A Câmara Municipal de Viana do Castelo, através da Divisão de Ação Social, manterá organizada 

uma lista nominativa e dinâmica de candidatos às habitações sociais municipais, que será 

permanentemente atualizada em função das candidaturas que forem sendo apresentadas e dos 

alojamentos e realojamentos que forem sendo efetuados, sempre que se verifique a existência de 

uma habitação disponlvel, com condições de habitabilidade e apta à atribuição imediata. 

2 - Depois de admitidos, e consoante a ponderação obtida em resultádo da aplicação dos critérios 

de seleção e classificação, bem como das regras de prioridade, previstos no artigo anterior, os 

agregados familiares candidatos serão inscritos numa lista de hierarquização das candidaturas. 

3 - A lista referida nos números anteriores é composta pelas candidaturas, respetiva taxa de 

priorização por ordem decrescente, conforme aplicação da matriz de cálculo (cf. Anexo /), e a 

indicação das tipologias adequadas a cada agregado familiar, conforme o definido no artigo 

anterior. 

4 - A Câmara Municipal de Viana do Castelo criará um dispositivo que permita divulgar online, na 

página de internet do Município de Viana do Castelo, a informação atualizada das candidaturas 

para atribuição de habitação social, sem prejuízo da proteção de dados pessoais ao abrigo da lei, 

ordenadas de acordo com a sua prioridade e identificadas por número de processo. 

Artigo 15.0 

Gestão da lista de candidatos 
1 - Os agregados familiares admitidos serão inscritos na lista de candidatos, prevista no artigo 

anterior, sendo disso notificados por escrito. 

2 - As candidaturas já admitidas poderão, a todo o tempo, ser objeto de exclusão e cancelamento da 

inscrição, caso se venha a verificar supervenientemente a existência de algum dos impedimentos 

previstos nos artigos 7.0 e 11.º do presente regulamento, bem como caso se venha a verificar a 

prestação de falsas declarações, a omissão dolosa de informação ou a utilização de meio 
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fraudulento por parte dos candidatos, no âmbito ou para efeito dos procedimentos de atribuição 

de uma habitação, sem prejuizo de outras sanções legalmente aplicáveis. 

3 - Sempre que se mostre necessário, poderá ser solicitada a revalidação ou atualização da 

candidatura. 

4 - A decisão de não admissão ou de exclusão de candidatura será notificada aos candidatos, 

acompanhada da respetiva fundamentação, nos termos do previsto no presente regulamento. 

5 - As habitações municipais que sejam desocupadas devem, sempre que possivel, ser atribuídas 

no prazo máximo de trinta dias úteis, contados a partir do momento em que se encontrem 

disponíveis e com condições de habitabilidade. 

Artigo 16.0 

Validade das candidaturas 
1 - As candidaturas admitidas e respetiva classificação serão válidas por um periodo de dois anos, a 

contar da data de apresentação do pedido. 

2 - Verificando-se alterações à candidatura apresentada, nomeadamente, por alteração de 

residência, composição do agregado familiar, valor dos rendimentos, entre outros, é obrigação do 

candidato informar a Câmara Municipal de Viana do Castelo dos dados atualizados, através do 

preenchimento de formulário adequado, para que o processo se mantenha sempre atualizado. 

3 - Decorrido o prazo de dois anos de apresentação do pedido, e caso se mantenham as 

circunstâncias e condições que justificaram o mesmo, este poderá ser renovado, mediante 

iniciativa do representante do agregado, com apresentação de nova candidatura. 

Artigo 17.0 

Regime de exceção 
1 - Não serão aplicados os critérios definidos anteriormente quando relevante motivo de interesse 

público, devidamente fundamentado, justifique o alojamento urgente e prioritário, e se sobreponha 

à sua ponderação, nomeadamente: 

a) Indivíduos e agregados familiares que se encontrem em situação de necessidade habitacional 

urgente e ou temporária, designadamente decorrente de desastres naturais e calamidades ou 

de outras situações de vulnerabilidade e emergência social e perigo tisico ou moral para as 

pessoas; 

b) Agregado familiar com necessidades de realojamento decorrentes de operações urbanisticas 

de responsabilidade municipal, obras de interesse municipal ou outras situações impostas pela 

legislação em vigor; 

2 - A competência para acionar a atribuição de habitação referida nas alineas a) e b) do número 

anterior é do Presidente da Câmara Municipal, ou Vereador com competências delegadas para o 

efeito. 



3 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.0 1 do presente artigo, as condições de adequação 

e de utilização das habitações são definidas pelo Município em função da situação de 

necessidade habitacional que determina a respetiva atribuição. 

Artigo 18.0 

Atribuição de Habitação Social Municipal 
1 - A habitação a atribuir a cada agregado deve ser de tipologia adequada à composição do agregado 

familiar, por forma a evitar situações de sobreocupação e de subocupação. 

2 - A adequação da habitação é verificada pela relação entre a tipologia e a composição do agregado 

familiar, de acordo com a tabela constante do Anexo IV. 

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a título excecional e caso se verifique falta de 

disponibilidade de habitações compatíveis, poderá ser atribuída uma habitação com tipologia não 

correspondente ao agregado familiar, desde que a mesma apresente condições de habitabilidade 

para o acolher e se demonstre adequada para uso como residência dos seus elementos, nos 

seguintes casos: 

a) Para efeitos das situações previstas no artigo anterior que justifiquem o alojamento urgente e 

prioritário, motivadas por emergência social grave; 

b) Em casos especiais devidamente fundamentados que, por razões ligadas a mobilidade, saúde 

ou características especificas do agregado, se justifique a atribuição de uma habitação com 

tipologia diferente. 

Artigo 19.0 

Forma da atribuição 
1 - A atribuição das habitações sociais do município é feita mediante despacho do Presidente da 

Câmara ou do Vereador com competências delegadas para o efeito, devidamente 

fundamentado com base em proposta técnica da Divisão de Ação Social, em conformidade com 

as regras definidas no presente regulamento. 

2 - A atribuição de habitação social municipal, e a sua aceitação pelo agregado familiar, formaliza-se 

mediante a outorga entre o Município e os representantes do agregado do respetivo título de 

ocupação do fogo de habitação social municipal. 

3 - Os títulos de ocupação das habitações sociais do município revestem a forma de contrato de 

arrendamento, assumindo a natureza de instrumento de direito administrativo 

4 - Os títulos de ocupação das habitações sociais do Município ficam sujeitos às normas e condições 

resultantes do presente regulamento, encontrando-se ainda sujeitos às regras do regime de 

arrendamento apoiado e às demais aplicáveis em matéria de habitação social de entidades 

públicas, bem como às regras aplicáveis aos atos e contratos administrativos. 
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Artigo 20.0 

Forma e Conteúdo do Contrato 
1 - O contrato de arrendamento apoiado é celebrado por escrito e contém, pelo menos, as seguintes 

menções: 

a) O regime legal do arrendamento; 

b) A identificação do senhorio; 

c) A identificação do arrendatário ou arrendatários e de todos os elementos do agregado familiar; 

d) A identificação e a localização do locado; 

e) O prazo do arrendamento; 

f) O valor da renda inicial e a forma de atualização e de revisão da mesma; 

g) O tempo, o lugar e a forma de pagamento da renda; 

h) A periodicidade da apresentação da declaração de rendimentos do agregado familiar, que não 

pode ser superior a três anos. 

2 - Do contrato de arrendamento, assim como dos recibos de renda quando a eles haja lugar, deve 

igualmente constar, para efeitos meramente informativos, o valor que corresponderia ao valor real 

da renda sem o apoio. 

Artigo 21.0 

Duração do contrato 
1. Os contratos de arrendamento apoiado são celebrados pelo prazo de 1 O anos, findo o qual se 

podem renovar automaticamente, por períodos sucessivos de 2 anos, salvo se for estipulado 

período diverso. 

2. Qualquer uma das partes pode opor-se à renovação do contrato, desde que o comunique à 

contraparte com a antecedência mínima de 240 ou 180 dias relativamente ao termo do contrato 

ou da sua renovação. 

3. O Município de Viana do Castelo só pode opor-se à renovação do contrato quando, nos três anos 

que antecedem o termo do contrato ou a sua renovação, o arrendatário esteja a pagar uma renda 

igual ou superior à renda máxima permitida nos termos do art.0 35.0 do presente regulamento e 

se, cumulativamente, tal resultar numa taxa de esforço igual ou inferior a 15% do rendimento 

mensal corrigido do agregado familiar do arrendatário. 

4. Para efeitos do disposto no número anterior, o Município envia uma comunicação ao arrendatário, 

nos termos do art.0 9.0 do NRAU. 



Artigo 22.0 

Gestão das habitações devolutas 
1 - O Município de Viana do Castelo, através da Divisão de Ação Social, é responsável pela gestão 

e atribuição das habitações municipais devolutas e disponíveis. 

2 - Após a reentrada na posse da habitação, da Divisão de Ação Social atualiza a base de dados, 

desencadeia o procedimento para a realização das obras que se afigurem como necessárias e 

certifica-se de que a mesma se encontra devidamente fechada, de forma a evitar que, até à sua 

atribuição, a habitação venha a ser ocupada à revelia do Município. 

3 - É expressamente proibida a ocupação abusiva, ilegítima e à revelia do Município, das habitações 

sociais que se encontrem devolutas, ficando os ocupantes sujeitos a despejo administrativo, nos 

termos do previsto no artigo 61.º do presente regulamento. 

CAPÍTULO Ili 
Habitação social 

SECÇÃO 1 
Das habitações e sua ocupação 

Artigo 23.0 

Titularidade 
1 - O direito de utilização e ocupação das habitações sociais é atribuído aos representantes de cada 

agregado familiar, a quem será entregue a titularidade da ocupação do fogo. 

2 - Em situação de casamento ou de união de facto, a titularidade é atribuída a ambos os elementos, 

constando os mesmos do respetivo título de ocupação. 

3 - Os titulares da ocupação do fogo são inteiramente responsáveis pela utilização do mesmo pelo 

seu agregado, cabendo-lhes igualmente o dever de fazer cumprir pelos restantes elementos do 

agregado familiar as normas legais e regulamentares aplicáveis à utilização da habitação e 

espaços comuns, nomeadamente as constantes do presente regulamento. 

4 - As ocupações de fogos de habitação social do Município de Viana do Castelo serão tituladas 

através de contrato de arrendamento apoiado, ao abrigo do reg ime previsto no artigo 4.0 do 

presente regulamento. 

Artigo 24.0 

Destino da habitação 
1. A habitação arrendada destina-se exclusivamente à residência permanente do arrendatário e seu 

agregado familiar. 

2. É proibida qualquer forma de cedência, total ou parcial, temporária ou permanente e onerosa ou 

gratuita do gozo da habitação por parte do arrendatário ou de qualquer elemento do seu agregado 

familiar, sem autorização expressa do Município de Viana do Castelo, nomeadamente, a cessão 
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da posição contratual, o subarrendamento, a hospedagem ou o comodato, sob pena de 

pagamento de uma quantia equivalente à renda de seis meses, a titulo de sanção, e de despejo, 

em caso de reincidência. 

3. Ao Município compete assegurar as condições necessárias para garantir o fim a que se destina o 

arrendamento, promovendo, de forma sistemática e programada, a adoção de medidas de 

conservação do respetivo parque habitacional. 

Artigo 25.0 

Ocupação efetiva 
1 - Os titulares da ocupação do fogo e o respetivo agregado familiar deverão ocupar a habitação que 

lhes seja atribuída no prazo de trinta dias após a data da celebração do contrato. 

2 - A não ocupação efetiva do fogo habitacional no prazo previsto no número anterior, sem motivo 

atendlvel, determinará a caducidade imediata da atribuição e a automática exclusão do agregado 

da lista de candidaturas indicada no artigo 14.º, com as demais consequências previstas no 

presente regulamento, ficando o Municlpio de Viana do Castelo investido no poder de tomar posse 

administrativa do mesmo, se necessário. 

3 - Da intenção de declarar a caducidade da atribuição e exclusão da lista de candidaturas, nos 

termos do número anterior, será o candidato notificado, para se pronunciar, no prazo de dez dias, 

em sede de direito de audiência prévia. 

4 - Caso o candidato, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos 

elementos, que justifiquem a alteração do projeto de decisão formulado, a decisão final de verificar 

a caducidade da atribuição, e excluir o requerente da lista de candidaturas, e respetiva 

fundamentação, ser-lhe-ão notificados, através de carta registada com aviso de receção. 

Artigo 26.0 

Residência permanente 
1 - Os titulares da ocupação do fogo e o respetivo agregado familiar deverão manter residência 

permanente na habitação que lhes estiver atribuída. 

2 - Por residência permanente entende-se aquela onde está instalado o lar do agregado familiar, 

onde ele faz a sua vida normal e onde está organizada e centralizada a sua vida e economia 

doméstica com estabilidade e por forma duradoura. 

3 - Considera -se que o agregado familiar não mantém residência permanente e efetiva no fogo nem 

utiliza a habitação em permanência, sem prejuízo das situações previstas no art.0 1072.º do 

Código Civil, quando, dentro do perlodo mínimo de seis meses, se verifiquem, cumulativamente, 

as seguintes situações: 



a) Tenham sido realizadas pelo menos três tentativas, com intervalo mínimo de duas semanas 

entre cada uma delas, de entrega de comunicação na pessoa do arrendatário ou de 

elemento do agregado familiar, consoante for o caso, por representante da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo devidamente identificado e a entrega tenha resultado 

impossível por ausência dos mesmos; 

b) Tenha sido afixado aviso na porta da entrada da habitação, pelo período mínimo de trinta 

dias, de conteúdo idêntico ao da comunicação; 

c) Os registos do fornecimento de serviços essenciais de água e eletricidade evidenciarem a 

ausência de contratos de fornecimento ou de consumos relativamente ao locado. 

4 - A comunicação e o aviso devem referir: 

a) Que o senhorio tem conhecimento do não uso da habitação por parte do arrendatário ou do 

agregado familiar, consoante for o caso; 

b) Que o não uso da habitação por período superior a seis meses a contar da data da primeira 

tentativa de contacto pessoal, ali indicada, constitui renúncia ao arrendamento e determina 

a cessação do contrato; 

c) O prazo, no mínimo de trinta dias, de que o arrendatário e os elementos do seu agregado 

familiar dispõem, após o decurso dos seis meses. para procederem à desocupação e entrega 

voluntária da habitação, livre de pessoas e bens. 

5 - A não residência permanente e efetiva no fogo e a sua não utilização têm as consequências 

previstas no presente regulamento e na lei, nomeadamente no que respeita à cessação do 

arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação do fogo, desencadeando-se o respetivo 

procedimento para o efeito. 

Artigo 27.0 

Manutenção do direito à ocupação de habitação social municipal 
1 - A manutenção do direito à ocupação do fogo encontra-se, sempre, condicionado ao 

preenchimento das condições de acesso a habitação que determinaram a atribuição do fogo, 

fixadas no art.º 7.0 do presente regulamento, com as devidas adaptações. 

2 - A alteração dos pressupostos e condições de ocupação das habitações sociais, nos termos do 

previsto no número anterior, confere ao Município o direito de determinar a cessação do 

arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação do fogo e determina a impossibilidade 

do agregado familiar se recandidatar, pelo período de dois anos, nos casos previstos no n.0 2 

do art.0 7.0 . 

3 - O titular da ocupação do fogo deve comunicar ao Município de Viana do Castelo a existência de 

qualquer situação de impedimento de tomar ou manter uma habitação em regime de 
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arrendamento apoiado, designadamente os previstos nos artigos 7.0 e 11.º do presente 

regulamento, no seu caso ou no de qualquer membro do seu agregado familiar, no prazo 

máximo de trinta dias a contar da data da sua ocorrência. 

4 - O impedimento relativo a um dos membros do agregado familiar é extenslvel a todos os seus 

membros. 

Artigo 28.0 

Pessoas que podem residir na habitação atribuída 

Na habitação atribuida, podem residir, para além do titular da ocupação do fogo: 

a) Os elementos que integram o agregado familiar à data da atribuição da habitação e respetiva 

formalização; 

b) Pessoa que, por motivos justificados, se encontre autorizada pelo Municlpio de Viana do Castelo 

a residir no fogo, nomeadamente, pessoa relativamente à qual, por força da lei ou de negócio 

jurldico que não respeite diretamente à habitação, viva em comunhão de mesa e habitação com 

o titular da ocupação do fogo e tenha estabelecido com ele uma vivência comum de entreajuda e 

partilha de recursos por razões laborais, escolares, formação profissional ou por motivos de 

saúde, nos termos do Decreto-Lei n.0 70/2010, de 16 de junho, e da demais legislação aplicável 

que se encontre em vigor. 

Artigo 29.0 

Alterações do agregado familiar 
1 - Qualquer alteração na composição do agregado familiar inscrito terá de ser previamente 

autorizada pelo Municlpio de Viana do Castelo, salvo as modificações a seguir indicadas, as 

quais, em todo caso, terão obrigatoriamente de ser comunicadas, por escrito, para atualização: 

a) Nascimento de descendentes do titular da ocupação do fogo; 

b) Constituição do vinculo de adoção, pelo titular da ocupação do fogo; 

e) Casamento ou constituição do vinculo de união de facto, nos termos da lei; 

d) Falecimento ou abandono do lar de qualquer elemento do agregado familiar, salvo do titular 

da ocupação do fogo; 

e) Integração no agregado familiar de pessoas relativamente às quais exista obrigação legal de 

convivência ou de alimentos, devidamente comprovada. 

2 - A comunicação a que alude o número anterior deve ser acompanhada dos respetivos documentos 

comprovativos. 

3 -A verificação de algumas das situações enunciadas no n.0 1 do presente artigo poderá determinar 

a transferência do agregado, oficiosamente ou a requerimento dos interessados, para fogo 



habitacional com tipologia mais adequada à sua nova composição, caso se verifique 

disponibilidade para o efeito no parque habitacional municipal. 

4 - Sempre que se constitua um novo núcleo familiar, considera-se ter existido uma autonomização 

desses elementos, pelo que os mesmos deverão prover por uma alternativa habitacional distinta 

e deixar de utilizar a habitação. 

5 - O previsto no número anterior poderá não ser aplicado, quando se verificar, por parte do titular 

da ocupação do fogo, uma situação de dependência, nomeadamente por razões de saúde. 

6 - Nas situações de conflito conjugal, o casal terá que recorrer às instâncias legais e judiciais 

adequadas para definir o direito à casa de morada da famllia, sendo o respetivo título de 

ocupação averbado em conformidade, não havendo lugar a desdobramento do agregado 

familiar. 

7 - Nas situações de cotitularidade, caso se verifique a morte ou a ausência definitiva de um dos 

titulares, o titulo concentra-se no cotitular que permanece na habitação, assumindo este todas 

as responsabilidades inerentes à titularidade do fogo, e caso não pretenda permanecer na 

habitação deve comunicar à Câmara Municipal de Viana do Castelo e proceder à entrega das 

chaves, sendo no entanto responsável por qualquer divida ao Município vencida à data e 

relacionada com a utilização do fogo. 

Artigo 30.0 

Proibição de cedência 
1 - É proibida qualquer forma de cedência, total ou parcial, temporária ou permanente e onerosa ou 

gratuita, do gozo da habitação por parte dos titulares da ocupação do fogo ou de qualquer 

elemento do seu agregado familiar, nomeadamente a cessão da posição contratual, o 

subarrendamento, a hospedagem ou o comodato. 

2 - É ainda expressamente proibido aos titulares da ocupação do fogo permitir a residência definitiva 

na habitação de pessoa que não pertença ao agregado familiar inscrito, sob pena de ser ordenada 

a desocupação do fogo. 

Artigo 31.0 

Regime excecional de autorização de permanência temporária 
1 - Quando não existam rendas vencidas e não pagas e a tipologia do fogo se adequar, poderá ser 

autorizada, mediante requerimento do titular da ocupação por escrito e devidamente 

fundamentado, a permanência temporária de uma determinada pessoa que não pertença ao 

agregado familiar, nas seguintes situações: 

a) Ascendentes e descendentes do titular da ocupação do fogo, que se encontrem em 

comprovada situação de carência habitacional grave e ou de dependência socioeconómica do 

titular da ocupação do fogo; 
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b) Qualquer parente até ao 2.• grau (pais, filhos, avós, netos e irmãos), em caso de ne~de 

impreterível e urgente de assistência ao titular da ocupação do fogo, por doença ou 

incapacidade grave; 

e) Qualquer parente até ao 2.0 grau (pais, filhos, avós, netos e irmãos) que se encontre em 

situação de dependência e necessidade impreterível e urgente da prestação de assistência, 

por parte do titular da ocupação do fogo, em caso de doença ou incapacidade grave, desde 

que essa assistência se justifique pela ausência de outros familiares que a prestem. 

2 - O período de autorização de permanência será fixado por tempo determinado, até ao máximo de 

seis meses, devidamente fundamentado consoante o motivo que determina a necessidade de 

permanência dessa pessoa estranha ao agregado. 

3 - Findo o prazo da autorização, esta será obrigatoriamente reavaliada pela Divisão de Ação Social 

caso o motivo que a determinou ainda perdure, sendo que em caso de necessidade de renovação 

da autorização de permanência, a soma dos períodos não poderá exceder um perfodo global 

correspondente a doze meses, após o que o ocupante deverá deixar a habitação. 

4 - Em caso de renovação da autorização de permanência na habitação, nos termos do número 

anterior do presente artigo, os rendimentos do elemento autorizado serão tidos em consideração 

para efeitos de cálculo de renda em regime de arrendamento apoiado (nos termos do respetivo 

regime legal aplicável) a partir da renovação. 

5 • A autorização de permanência prevista no presente artigo poderá, mediante requerimento 

fundamentado dos interessados, ser convertida em autorização de coabitação, nos termos do 

artigo seguinte, desde que a necessidade de permanência se tenha, comprovadamente, 

convertido numa situação definitiva e imperiosa e seja adequada à tipologia da habitação. 

6 - A verificação da permanência na habitação de ocupante cujo prazo de autorização ou a situação 

que motivou a permanência tenham cessado, determina para os titulares da ocupação do fogo o 

pagamento do montante da renda condicionada, sem prejuízo de em caso de reincidência poder 

ser determinada a cessação do arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação do fogo. 

7 - A competência para decidir neste âmbito pertence ao Presidente da Câmara Municipal ou 

Vereador com competência delegada para o efeito. 

Artigo 32.0 

Coabitação 
1 - Só são admitidos os casos de coabitação expressamente previstos no presente regulamento, 

nomeadamente no artigo anterior, e que se encontrem devidamente autorizados pelo município. 

2 • Os rendimentos do coabitante são tidos em consideração, para efeitos de cálculo da renda, a 

partir da data da autorização de coabitação, e revisão da mesma, quando aplicável. 



3 - Todos os pedidos de integração ou indicação de saída de elementos em situação de coabitação, 

devem obrigatoriamente ser comunicados por escrito à Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

SECÇÃO li 
Rendas 

Artigo 33.0 

Regime de arrendamento 
1 - Todas as habitações sociais propriedade do Município de Viana do Castelo serão abrangidas pelo 

regime de arrendamento apoiado, aprovado pela Lei n.º 81 /2014, de 19 de dezembro. 

2 - A renda corresponde a uma prestação pecuniária mensal, calculada nos termos dos artigos 

seguintes, e em conformidade com a demais legislação aplicável. 

3 - Em caso de total ausência de rendimentos, aplica-se o valor da renda mínima, prevista no art.0 

35.0
. 

Artigo 34.0 

Valor da renda 
1 - O valor da renda em regime de arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa 

de esforço ao rendimento mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o 

valor, arredondado à milésima, que resulta da seguinte fórmula: 

T = 0,067 X (RMC/IAS) 

em que: 

T = taxa de esforço; 

RMC = rendimento mensal corrigido do agregado familiar; 

IAS = indexante dos apoios sociais. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o RMC é calculado com base no rendimento mensal 

bruto do agregado familiar, deduzido da quantia correspondente à aplicação ao indexante dos 

apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 

i) 0, 1 pelo primeiro dependente; 

ii) O, 15 pelo segundo dependente; 

ii i) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes; 

iv) 0, 1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de dependente; 

v) 0,05 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 

vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação; 



Artigo 35.0 

Rendas máxima e mínima 
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1 - A renda em regime de arrendamento apoiado não pode ser de valor inferior a 1 % do indexante 

dos apoios sociais (IAS) vigente em cada momento. 

2 - A renda máxima em regime de arrendamento apoiado é a renda máxima aplicável aos contratos 

de arrendamento para fim habitacional em regime de renda condicionada. 

3-O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de o Município de Viana do Castelo, 

por razões de planeamento e desde que as características do locado o permitam, aplicar às 

rendas no seu parque habitacional uma renda máxima de valor superior, correspondente a uma 

taxa de esforço a aplicar ao rendimento mensal corrigido dos agregados familiares nos termos 

do artigo anterior, não podendo, porém, daí resultar uma renda de valor superior a 25 % do 

rendimento mensal corrigido do agregado familiar, devendo ser aplicado neste caso o 

faseamento previsto nos n.º 2 a 4 do artigo 37.º da Lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro. 

Artigo 36.0 

Atualização e revisão da renda 
1 -Além da atualização anual prevista no n.º 2 do artigo 1077.º do Código Civil, há lugar à revisão 

da renda a pedido do arrendatário nas situações de: 

a) Alteração na composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário 

comunicar o facto ao senhorio no prazo máximo de trinta dias a contar da data da ocorrência; 

b) Superveniência de situações de incapacidade igual ou superior a 60 % ou de idade igual ou 

superior a 65 anos relativas a qualquer elemento do agregado familiar. 

2 - A revisão da renda por iniciativa do Município, com os fundamentos indicados no número 

anterior, pode ocorrer a todo o tempo. 

3 - A reavaliação pelo Municlpio das circunstâncias que determinam o valor da renda realiza-se, no 

mínimo, a cada dois anos. 

4 - No âmbito de qualquer dos processos de revisão da renda, o arrendatário deve entregar à 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, a cada dois anos, declaração de rendimentos atualizada. 

5 - O arrendatário deve, ainda, entregar, no prazo máximo de trinta dias a contar da correspondente 

notificação, os elementos que, através da Divisão de Ação Social, lhe sejam solicitados, e se 

mostrem adequados e necessários à verificação das circunstâncias que determinam a revisão da 

renda. 

6 - A renda atualizada ou revista nos termos dos números anteriores é devida no segundo mês 

subsequente ao da data da receção, pelo arrendatário, da comunicação do Município com o 

respetivo valor. 



7 - Quando da revisão da renda resulte o seu aumento e as comunicações do arrendatário tenham 

sido realizadas fora dos prazos previstos no n.º 1, n.º 4, ou n.05, o Município pode exigir-lhe o 

pagamento do montante correspondente ao dobro da diferença entre a renda paga e a renda que 

seria devida desde a data da alteração. 

8 - A não atualização ou a não revisão da renda por motivo imputável ao Município de Viana do 

Castelo impossibilita-o de recuperar os montantes que lhe seriam devidos a esse trtulo. 

Artigo 37.0 

Pagamento da renda 
1 - A primeira renda vence-se no primeiro dia útil do mês a que respeita, vencendo-se cada uma das 

restantes no primeiro dia útil de cada mês subsequente. 

2-A renda deve ser paga nos primeiros oito dias de cada mês, na Tesouraria da Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, mediante guias a solicitar na Secção de Taxas e licenças (Departamento 

de Administração Geral) da mesma Câmara, ou através de transferência ou débito em conta 

bancária. 

3 - Quando o pagamento da renda seja efetuado por transferência ou débito em conta bancária do 

arrendatário, o comprovativo do respetivo movimento é equiparado a recibo para todos os efeitos 

legais. 

4 - Decorrido o prazo previsto no n.0 2, os titulares da ocupação do fogo encontram-se em situação 

de incumprimento do pagamento da renda. 

Artigo 38.0 

Mora do Arrendatário 
1. Ultrapassado o prazo de pagamento referido no n.02 do artigo anterior, sem que o arrendatário 

tenha procedido ao pagamento da renda: 

a) Se a renda for paga até ao final do mês a que respeita, acresce ao valor da renda 15% do valor 

total; 

b) Se a renda for paga depois de decorrido o prazo da alinea anterior e antes de decorrido o prazo 

de noventa dias, fica o arrendatário obrigado a pagar todas as rendas devidas. acrescidas de 

uma indemnização de 50%. 

2. Excecionalmente. nos casos em que seja devidamente comprovada a insuficiência económica do 

agregado familiar. pode ser concedida pelo Presidente da Câmara Municipal, ou Vereador com 

competência delegada para o efeito, a isenção total ou parcial das indemnizações referidas nas 

alíneas anteriores; 

3. A falta de pagamento das rendas, acrescidas da indemnização que for devida nos prazos referidos 

nos números anteriores confere ao Municlpio o dire ito de determinar a resolução do contrato, 
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salvo nos casos em que seja autorizado um acordo de regularização de dívida, nas situações em 

que o arrendatário comprove que está temporariamente impedido de cumprir atempadamente a 

obrigação de pagamento da renda . 

SECÇÃO Ili 
Transmissão 

Artigo 39.0 

Transmissão da titularidade de ocupação do fogo 
1 - A titularidade da ocupação do fogo só poderá ser objeto de transmissão mediante autorização 

expressa, e por escrito, do Município de Viana do Castelo. 

2 - A transmissão da titularidade do fogo só é admitida nas seguintes situações: 

a) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou cessação da situação de união de facto; 

b) Morte de um dos titulares; 

e) Ausência permanente e definitiva de um dos titulares da ocupação do fogo, bem como a sua 

incapacidade. 

3 - A transmissão da titularidade da ocupação do fogo implica a transmissão de todos os direitos, 

obrigações e competências a ela inerentes, e é formalizada através da realização de averbamento 

ao respetivo titulo. 

4 - O direito à transmissão da titularidade da ocupação do fogo, não se verifica se o beneficiário 

desse direito for possuidor de casa própria ou arrendada, adequada ao seu agregado familiar e 

suscetível de ser utilizada de imediato. 

5 - A transmissão da titularidade da ocupação do fogo ficará dependente do ~esultado da avaliação 

da carência económica do agregado, à luz dos critérios em vigor, sendo autorizada apenas 

quando se mostrem preenchidos os requisitos çonstitutivos do direito à transmissão e os 

requisitos de atribuição e manutenção da habitação, nos termos do presente regulamento. 

6 - Para efeitos do previsto no presente artigo, os interessados deverão apresentar à Câmara 

Municipal de Viana do Castelo os respetivos comprovativos da situação que alegam, no prazo 

máximo de trinta dias a contar da verificação do facto. 

7 - No caso de cotitularidades nunca haverá lugar a transmissão enquanto sobreviver um dos 

cotitulares, havendo, contudo, e verificando-se uma das situações previstas no n.0 2.do presente 

artigo, averbamento ao título de ocupação para atualização do mesmo em conformidade. 

Artigo 40.0 

Divórcio ou separação judicial de pessoas .e bens 



1. Em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, o direito ao arrendamento transmite

se, por meio de novo contrato, para o cônjuge do arrendatário, existindo decisão judicial nesse 

sentido, ou acordo dos cônjuges. 

2. A transferência do direito ao arrendamento para o cônjuge do arrendatário, por efeito de decisão 

judicial, terá quer ser comunicada e devidamente comprovada ao Município. 

3. O disposto no número 1 é aplicável, com as devidas adaptações, aos titulares da ocupação do 

fogo que se encontrem em situação de união de facto, nos termos previstos na lei, em caso de 

cessação da respetiva união de facto. 

Artigo 41.0 

Transmissão por morte 
1. O contrato de arrendamento não caduca por morte do arrendatário, transmitindo-se os seus 

direitos e obrigações, por meio de novo contrato, se lhe sobreviver: 

a) Cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens ou de facto; 

b) Descendente, que com ele vivesse há mais de um ano; 

c) Afim na linha reta que com ele vivesse há mais de um ano; 

d) Pessoa que com ele vivesse há mais de dois anos em condições análogas às dos cônjuges; 

e) Parentes e afins até ao 3.0 grau da linha colateral, que com ele vivessem há mais de cinco 

anos. 

2. A posição de arrendatário transmite-se pela ordem referida nas alíneas do número anterior, às 

pessoas nele mencionadas, preferindo, em igualdade de condições, o filho ou o parente mais 

próximo que em maior grau contribua para o sustento do agregado familiar. 

3. O direito à transmissão previsto no n.0 1 deste artigo não se verifica se o titular desse direito for 

possuidor de casa própria ou arrendada, adequada ao seu agregado familiar e suscetivel de ser 

utilizada de imediato. 

Artigo 42.0 

Ausência permanente e definitiva ou incapacidade de um dos titulares do fogo 
1 -A ausência permanente e definitiva do titular da ocupação do fogo, bem como a sua incapacidade, 

devidamente comprovadas, conferem o direito à transmissão da titularidade do fogo, a favor do 

seu cônjuge ou unido de facto, ou na falta deste a favor da pessoa que fazendo parte do agregado 

familiar, e se encontre inscrita desde o inicio da atribuição, por ele seja indicada. 

2 - Para efeitos do previsto no número anterior, na falta de indicação pelo titular, o Município de Viana 

do Castelo escolhe, de entre os elementos que integrem o agregado familiar desde o início da 
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atribuição, a pessoa que reúna as melhores condições para assumir a titularidade da ocupação 

do fogo. 

SECÇÃO IV 
Transferências 

Artigo 43.0 

Transferências de habitação 
1 -A transferência de um agregado familiar para fogo habitacional distinto do atribuído pelo Município, 

no mesmo ou noutro Conjunto Habitacional, só será permitida nos casos expressamente previstos 

na presente secção. 

2 - As transferências podem ser realizadas por iniciativa do Município ou mediante requerimento dos 

titulares da ocupação do fogo, sempre em casos devidamente fundamentados. 

3 - As transferências são decididas por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, ou do Vereador com competências delegadas para o efeito, mediante proposta técnica 

da Divisão de Ação Social devidamente fundamentada, e com indicação da habitação de destino, 

respetiva tipologia e do valor da renda a aplicar, sendo posteriormente a respetiva decisão 

notificada aos interessados por escrito. 

4 - A transferência formaliza-se mediante a outorga entre o Municipio e os representantes do 

agregado familiar do respetivo título de ocupação do novo fogo de habitação social municipal, 

objeto da transferência, nos termos atrás fixados pelo presente regulamento. 

5 - Para efeitos da transferência, o agregado familiar deverá desocupar a habitação de origem no 

prazo máximo de trinta dias a contar da respetiva notificação para o efeito, sob pena de o 

Municipio poder realizar a transferência de forma coerciva. 

Artigo 44.0 

Condições gerais de transferência 
1 - A realização de transferências de iniciativa dos titulares da ocupação do fogo fica sempre sujeita, 

cumulativamente, às seguintes condições gerais: 

a) Existência de habitação vaga com tipologia adequada à composição do agregado familiar; 

b) Inexistência de débitos de renda; 

e) Inexistência de dívidas no âmbito da prestação dos diversos serviços e atividades inseridas no 

quadro de atribuições dos municípios, nomeadamente relativo aos serviços de água, 

saneamento e residuos sólidos, entre outros; 

d) Inexistência de acordo de regularização de dívida em curso, caso aplicável; 



e) A habitação, que se encontra atribuída e a ser ocupada pelo agregado a transferir, tem de 

apresentar boas condições de conservação e manutenção, comprovadas mediante avaliação 

dos serviços da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

2 - A realização de transferências de iniciativa do Município de Viana do Castelo, fica sempre sujeita, 

cumulativamente, às seguintes condições gerais: 

a) Existência de habitação vaga com tipologia adequada à composição do agregado familiar; 

b) A habitação, que se encontra atribuída e a ser ocupada pelo agregado a transferir, tem de 

apresentar boas condições de conservação e manutenção, comprovadas mediante avaliação 

dos serviços da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

Artigo 45.0 

Transferência por iniciativa do Município de Viana do Castelo 
1 - Na prossecução do interesse público e por decisão devidamente fundamentada, o Município de 

Viana do Castelo pode, após audição do arrendatário, resolver o contrato e atribuir ao arrendatário 

outra habitação, nos seguintes casos: 

a) Casos de força maior, nomeadamente situações de emergência resultante da ocorrência de 

incêndios, inundações e outras catástrofes naturais, bem como por razões de saúde pública e 

segurança de pessoas e bens; 

b) Degradação da habitação e más condições de habitabilidade que se demonstrem incompatíveis 

com a sua ocupação; 

e) Sobreocupação ou Subocupação da habitação; 

cl) No âmbito de projetos de interesse municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, devidamente fundamentada, nomeadamente no âmbito da rentabilização do 

património; 

e) Por razões de gestão do parque habitacional do Municipio, nomeadamente, para efeitos de 

reabilitação; 

f) Outras situações previstas na lei e nos demais casos decorrentes do previsto no presente 

regulamento. 

2 - A transferência poderá ser determinada a título provisório, em função da razão que estiver na 

base de tal determinação, nomeadamente nos seguintes casos: 

a) No âmbito da execução de operação urbanística a promover ou em virtude da afetação da 

fração, do bloco ou do bairro a um fim especifico e determinado; 

b) Por razões de segurança ou pela necessidade de aceder ou ocupar a fração para realização 

de trabalhos de manutenção, recuperação ou reabilitação. 
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3 - Nos casos em que o Municipio considerar que existam fogos sobre ou subocupados, ]~os 
moradores são transferidos para outras habitações de tipologia adequada à dimensão do 

agregado, salvo quando exista situação de doença ou incapacidade, devidamente comprovada, 

que obste à transferência. 

4 -A comunicação do Municipio de Viana do Castelo relativa à resolução do contrato é realizada nos 

termos do n.0 7 do artigo 9.0 ou do n.0 5 do artigo 10.0 do NRAU, com identificação da morada da 

nova habitação, menção à obrigação de desocupação e entrega da habitação e ao prazo fixado 

para o efeito, nunca inferior a 90 dias, bem como referência à consequência do não cumprimento 

daquela obrigação. 

5 - A recusa ou falta de resposta do arrendatário à comunicação referida no número anterior no prazo 

fixado torna exigível a desocupação e a entrega da habitação, constituindo aquela comunicação 

fundamento bastante para o despejo. 

6 - Para efeitos do número anterior, o Municipio de Viana do Castelo pode requisitar a presença da 

PSP e demais entidades públicas com atribuições neste âmbito. 

Artigo 46.0 

Transferência por iniciativa dos agregados familiares 
1 - Pelos agregados familiares, através dos respetivos titulares da ocupação do fogo, pode ser 

requerida a transferência para outra habitação, nos seguintes casos: 

a) Situação de doença ou incapacidade graves, sempre devidamente atestadas pelo médico de 

família ou pelas demais entidades competentes nos termos fixados na lei, nomeadamente 

relacionados com situação de deficiência motora grave, incapacidade tisica, mobilidade 

reduzida de nível elevado e outras situações de natureza crónica incapacitante, que exijam 

transferência para habitação de tipologia ou com condições distintas; 

b) Situação de extrema gravidade sócio familiar e com risco para a integridade tisica, 

nomeadamente existindo menores em risco ou vítimas de maus tratos, desde que a 

transferência se revele como exclusiva e absolutamente necessária para proteção e 

salvaguarda da(s) vítima(s); 

e) Transferência para habitação de tipologia inferior, quando a composição do agregado familiar 

justificar a tipologia pretendida; 

d) Transferência para habitação de tipologia superior, quando a composição do agregado familiar 

justificar a tipologia pretendida ou quando exista aumento do agregado familiar por filiação 

(natural ou por adoção); 



e) Outros motivos excecionais a avaliar pela Divisão de Ação Social, consoante as características 

do caso concreto, em consonância com as regras e princípios constantes do presente 

regulamento. 

2 - Os pedidos de transferência previstos no n.0 1 do presente artigo deverão ser sempre 

apresentados por escrito, com indicação, de forma clara e completa, dos motivos que sustentam 

o pedido, devidamente fundamentados e comprovados. 

3 - As transferências previstas no presente artigo ficarão sempre condicionadas à existência de 

habitação vaga e disponível com a tipologia adequada ao agregado familiar interessado. 

4 - Nas situações previstas na allnea a) e b) do n.º 1 do presente artigo, a transferência será para 

uma habitação de tipologia idêntica à atual. 

5 - Se os interessados, depois de devidamente notificados do deferimento do pedido e da habitação 

designada, manifestarem a recusa da mesma, esta recusa equivale a desistência do pedido. 

6 - O previsto no número anterior aplica-se igualmente a manifestações de recusa pelos interessados 

durante a instrução do procedimento de transferência. 

SECÇÃO V 
Responsabilidades do Município 

Artigo 47.0 

Obras a cargo do Município 
1. O Município obriga-se à realização das obras de manutenção e conservação geral da habitação, 

designadamente, obras de conservação e reabilitação das fachadas e paredes exteriores, 

manutenção e preservação da rede de água e esgotos, rede de gás, circuitos elétricos e outras 

instalações ou equipamentos que façam parte integrante do edifício, excluindo-se todas as 

reparações ou intervenções resultantes da incúria, falta de cuidados ou atuação danosa do 

arrendatário. 

2. Ficam ainda excluídas todas as intervenções que incidam sobre vidros, portas, fechaduras, 

torneiras, persianas ou quaisquer outros mecanismos ou equipamentos pertencentes às 

habitações ou partes comuns, desde que os danos tenham sido causados por ato ou omissão 

culposa do arrendatário. 

SECÇÃO VI 
Da utilização das habitações 

Artigo 48.0 

Obrigações Genéricas dos Arrendatários 
1. Sem prejuizo dos demais deveres que constam do presente contrato, bem como da Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro, Código Civil e NRAU, o arrendatário tem o dever de: 
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a) Efetuar as comunicações e prestar as informações obrigatórias ao Município, nos termos da lei, 

designadamente as que respeitam a impedimentos à manutenção ou obtenção de habitação 

social, bem como à composição e rendimentos do agregado familiar; 

b) Utilizar a habitação em permanência, não se ausentando, nem o próprio nem o seu agregado 

familiar, por um período seguido superior a seis meses, exceto nas situações previstas no artigo 

1072.º do Código Civil comunicadas e comprovadas, por escrito, junto da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, no prazo máximo de seis meses a contar do início do facto que determinou a 

situação de ausência; 

c) Avisar imediatamente o Município, sempre que tenha conhecimento de qualquer facto ou ato 

relacionado com a habitação suscetível de causar danos à mesma e, ou de pôr em perigo 

pessoas ou bens; 

d) Promover a instalação e ligação de contadores da água. energia elétrica e gás, cujas despesas, 

e respetivos consumos, são da sua responsabilidade; 

e) Conservar, no estado em que se encontram, à data do alojamento, todas as instalações de 

eletricidade, água e gás, bem como todas as canalizações e seus acessórios, sendo da sua 

responsabilidade o pagamento das reparações que se tornem necessárias por efeito de incúria 

ou indevida utilização; 

f) Zelar pela conservação da habitação e dos espaços comuns. reparando e suportando as 

despesas dos estragos que sejam causados por ato ou omissão culposa do seu agregado 

familiar ou de quem frequenta a sua habitação, e restitu í-la no estado de conservação em que 

a recebeu, nomeadamente, com todos os vidros, portas, móveis de cozinha e sanitários, 

indemnizando o Município pelas despesas efetuadas com a reparação dos danos não sanados; 

g) Receber, sempre que necessário, os técnicos designados pela Divisão de Ação Social, e tratá

los com respeito e correção, tendo como objetivo a criação de uma estrutura de apoio que visa 

promover a melhoria da qualidade de vida da família e a elevação do respetivo nível de 

competências, sob pena da aplicação das sanções previstas no n.0 2; 

h) Permitir as ações de vistoria das habitações levadas a efeito pelo Municipio, sob pena de 

pagamento de uma multa, no valor igual ao da renda, a pagar no mês subsequente; 

i) Não provocar, participar ou de qualquer modo intervir em desacatos e conflitos ou causar barulhos 

que ponham em causa a tranquilidade do empreendimento ou o bem-estar dos restantes 

moradores, obrigando-se sempre a respeitar o período de descanso que medeia entre as 22 

horas e as 8 horas; 

j) Não ligar à rede de energia elétrica ou de abastecimento de água da habitação quaisquer 

aparelhos ou instalações localizadas fora da mesma; 



k) Comunicar ao Município, no prazo de trinta dias a contar da data da ocorrência, quando, em 

relação a si mesmo ou a qualquer membro do seu agregado familiar, se verifique uma das 

seguintes situações de impedimento do acesso ou manutenção da habitação social: 

i. Ser proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de 

fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação; 

ii. Estar a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais; 

iii. Beneficiar de indemnização em alternativa à atribuição de uma habitação no âmbito de 

programas de realojamento; 

iv. Ter prestado falsas declarações ou omitido informação relevante, com vista à atribuição 

ou manutenção do arrendado em regime de arrendamento apoiado; 

v. Ter cedido a habitação a terceiros a qualquer titulo, total ou parcialmente, de forma gratuita 

ou onerosa; 

vi. Ter ocupado ilicitamente ou ter sido sujeito a despejo de habitação pertencente a outra 

entidade pública. 

2. A violação do disposto na alfnea g) do número anterior, pela ofensa, ameaça ou qualquer forma 

de violência tisica ou verbal para com os técnicos designados pela Divisão de Ação Social é 

motivo de resolução do contrato de arrendamento pelo Municipio. 

3. O arrendatário que praticar os factos constantes dos pontos iv, v e vi da alinea k) do n.º 1 fica 

impedido de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado pelo perlodo de dois 

anos, sem prejuízo dos direitos que, em função da situação, o Município de Viana do Castelo 

detenha, nem do procedimento criminal que seja aplicável ao caso, nos termos legais. 

Artigo 49.0 

Utilização das habitações 
1 - O arrendatário deve utilizar a habitação com respeito pelas exigências normais de diligência e 

zelo, sendo-lhe, nomeadamente, proibido: 

a) Destinar a habitação a usos de caráter ofensivo aos bons costumes e a práticas de natureza 

imoral, ilícita ou desonesta; 

b) Alterar a tranquilidade do prédio com sons, vozes, cantares, música ou factos que 

indevidamente perturbem os demais arrendatários do edifício, devendo os aparelhos de rádio, 

televisor, reprodutores de som ou eletrodomésticos ser regulados de modo a que os ruídos 

não perturbem os demais utentes do prédio, sem prejuízo de ser sempre observado um 

período de silêncio no horário estabelecido na ai. i) do n.º1 do artigo anterior; 
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c) Utilizar produtos abrasivos 

superfície; 

na limpeza ou conservação que possam d~ior~quer 
d) Promover reuniões que perturbem a ordem pública ou lesem os direitos e interesses legítimos 

da vizinhança; 

e) Alterar os acabamentos interiores sem a autorização prévia do Município de Viana do Castelo, 

salvo quando se trate de obras de conservação, sendo que, no caso destas, deve ser sempre 

dado conhecimento ao Município; 

f) Colocar nos terraços, varandas ou janelas, objetos que não estejam devidamente resguardados 

quanto à sua queda ou que não possuam dispositivos que impeçam o eventual gotejamento, 

o lançamento ou arrastamento de detritos ou de lixos sobre as outras habitações, as partes 

comuns ou a via pública; 

g) Instalar antenas exteriores de televisão, rádio ou similares, sem autorização expressa do 

Municipio; 

h) Armazenar ou guardar combustível ou produtos explosivos; 

i) Sacudir tapetes, ou roupas, despejar águas, lançar lixos, pontas de cigarro ou detritos de 

qualquer natureza pelas janelas ou em áreas que afetem vizinhos; 

j) Colocar roupa a secar em cordas no interior ou exterior das habitações, devendo utilizar apenas 

os estendais fixos devidamente autorizados pelo Presidente da Câmara Municipal para esse 

fim, ou em estendais de chão nas varandas ou terraços, desde que estes fiquem resguardados 

pelas mesmas; 

k) Instalar na sua habitação qualquer motor ou outro mecanismo que não seja, em condições 

normais de utilização, necessário ao fim a que a habitação se destina, nomeadamente se 

puder perturbar os restantes moradores; 

1) Colocar marquises, ou alterar o arranjo estético ou o alçado; 

m) Afixar rótulos ou tabuletas identificadoras, com ou sem menção de profissão, em qualquer local 

da habitação. 

2 - No que respeita à permanência de animais domésticos na habitação, devem respeitar-se as 

seguintes condições: 

a) São aceites animais como cães e gatos de companhia, no respeito pelo disposto na legislação 

aplicável, aves em gaiola e demais animais de pequeno porte, mas apenas na medida em que 

o seu número ou características não ponham em causa o estado de higiene e limpeza do 

edificio e desde que não causem incómodo aos vizinhos; 



b) No caso de cães e gatos, apenas é permitida a presença de um animal por cada habitação, 

sendo que, nas habitações que se encontram em regime de propriedade horizontal, não são 

permitidos animais, com a exceção de aves em gaiola; 

c) É proibida a permanência de animais em varandas ou terraços; 

d) Só podem circular na via pública da área circundante à urbanização municipal, os animais de 

estimação permitidos na ai. a) que usem trelas ou similares e desde que os respetivos donos 

se façam acompanhar de um saco de recolha para proceder à limpeza dos dejetos. 

Artigo 50.0 

Obras nas habitações 
1. O arrendatário só pode executar obras no interior da habitação, com o prévio consentimento escrito 

do Municipio, e desde que, cumulativamente: 

a) Não contendam com a finalidade a que a habitação se destina nos termos previstos no contrato 

de arrendamento; 

b) Sejam executadas com a observância das regras técnicas e das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis; 

c) Não afetem, nem prejudiquem as habitações, os bens ou partes comuns, ou alterem por 

qualquer modo os elementos que fazem parte da estrutura do imóvel e a estabilidade e a 

segurança do edificio, a linha arquitetónica, o arranjo estético e a uniformidade exterior do 

prédio, incluindo as respetivas fachadas. 

2. O arrendatário é obrigado a realizar, na sua habitação, com ·a maior brevidade, as obras e 

reparações que se tornem necessárias para prevenir, evitar ou remediar danos nas outras 

habitações ou nas partes comuns, sempre que esses danos, perturbações e prejuizos resultem 

ou possam resultar de defeito, degradação, avaria, acidente, sinistro, instalação ou uso de 

equipamentos especiais ou outros factos de qualquer natureza respeitantes à habitação em 

causa. 

3. Se o arrendatário não tiver condições para custear as obras e reparações referidas no número 

anterior, designadamente, no caso de se comprovar devidamente, após análise desencadeada 

pela Divisão de Ação Social, que o mesmo apresenta uma situação económica precária, o 

Municipio assumirá a realização das obras e reparações, condicionado às seguintes regras: 

a) Ressarcimento do valor das obras em prestações efetuadas simultaneamente com o 

pagamento da renda em montantes parciais a definir pela Divisão de Ação Social; 

b) Isenção do pagamento do valor das obras, sem prejuízo de, no caso da situação económica 

do arrendatário melhorar, o Município poder exigir-lhe o montante gasto nos termos do número 

anterior. 



Quinta-Feira, 14 de abril de 2016 

-46-

4. Se o arrendatário não proceder com a devida diligência na comunicação ao Municipio das obras 

e reparações, mencionadas no n.º2 do presente artigo, torna-se responsável perante os demais 

moradores por todos os danos resultantes da recusa na sua comunicação ou na sua execução. 

5. Antes do inicio da execução de qualquer obra ou reparação nas suas habitações, o arrendatário 

deve informar desse facto a Administração do Condominio, caso exista, mediante carta registada 

na qual identifique a obra ou reparação a efetuar, indique a data em que a obra ou reparação será 

iniciada e o prazo previsto para a sua realização, bem como outras informações de interesse 

geral. 

6. As obras e benfeitorias realizadas pelo arrendatário, com ou sem autorização do Município, fazem 

parte integrante do edifício e não podem ser retiradas finda a ocupação, não assistindo ao 

arrendatário qualquer direito ou indemnização por força da realização dessas obras. 

7. O Municipio só suportará as despesas inerentes às recuperações ou beneficiações que se 

realizem para colmatar estragos ou deficiências decorrentes do desgaste natural dos materiais, 

ao longo do tempo, ou ainda as que sejam alheias à responsabilidade do arrendatário. 

Artigo 51.0 

Instalações de água e esgotos 
São obrigações do arrendatário e do seu agregado familiar, em relação às instalações de água e 

esgotos: 

a) Sempre que se ausente da sua casa por tempo prolongado, fechar a torneira de segurança geral; 

b) Sempre que detetar uma fuga de água, fechar imediatamente a torneira de segurança respetiva; 

c) Em caso de fuga no contador ou na rede, contactar de imediato os Serviços Municipalizados; 

d) Não utilizar a sanita e o lava-loiça como «pias de despejo», devendo colocar no recipiente do lixo 

todos os detritos não solúveis (cabelos, restos de comida, etc.) 

e) Não deitar na cuba dos lava-loiças substâncias que possam obstruir ou deteriorar as canalizações 

em PVC, tais como óleo ou azeite a ferver; 

f) Limpar os sifões regularmente. 

Artigo 52.0 

Instalações Elétricas 
Constituem obrigações do arrendatário e do seu agregado familiar. quanto às instalações elétricas: 

a) Cortar totalmente a energia elétrica no quadro geral, antes de qualquer intervenção na sua 

instalação; 

b) Não abrir as tampas protetoras das caixas de derivação, não retirar as tomadas nem os 

interruptores dos seus sitios; 



c) Evitar utilizar extensões e fichas múltiplas, em virtude de estas poderem originar sobrecargas, 

podendo causar incêndios. 

Artigo 53.0 

Instalações de Gás 
Constituem obrigações do arrendatário e do seu agregado familiar, quanto às instalações de gás: 

a) Obedecer às regras básicas do seu manuseamento, com especial atenção para o risco de fugas 

acidentais; 

b) Em caso de ausência da habitação por tempo prolongado, fechar a torneira de segurança; 

c) No caso de existir alguma rotura na canalização, que origine uma fuga de gás, fechar a torneira 

de segurança e recorrer a um técnico especializado, indicado pelo distribuidor de gás. 

SECÇÃO VII 
Das partes comuns 

Artigo 54.0 

Uso das partes comuns 
1. O disposto no presente artigo aplica-se somente às habitações que se encontrem em regime de 

Propriedade Horizontal. 

2. As partes comuns são as descritas no art.º 1421, n.º 1 e 2 do Código Civil. 

3. O arrendatário obriga-se a utilizar as partes comuns estritamente de acordo com a finalidade a que 

se destinam, fazendo-o de modo a evitar que sofram deteriorações e danos que não 

correspondam a consequências naturais do seu uso normal, contribuindo para a respetiva 

preservação e valorização e respeitando rigorosamente os direitos equivalentes ou especiais dos 

restantes moradores. 

4. É, designadamente, proibido ao arrendatário: 

a) Deixar abertas as portas das entradas comuns dos prédios ou permitir a entrada de estranhos 

sem se assegurarem da sua identidade, principalmente durante a noite; 

b) Colocar vasos, objetos ou obstáculos nas entradas, patamares, escadas, corredores e outras 

partes comuns, que prejudiquem a sua utilização; 

c) Permanecer na escadaria destinada exclusivamente ao acesso às habitações, devendo este 

ser efetuado em silêncio; 

d) Adotar ou permitir às pessoas que de si dependem ou frequentam a sua habitação, 

comportamentos suscetíveis de danificar ou sujar as partes comuns, afetar o normal 

desempenho das funções a que se destinam, perturbar o bom e regular funcionamento do 

prédio, bem como a comodidade e o bem-estar dos seus utentes; 
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e) Desrespeitar o período de silêncio entre as 22:00 e as 8:00 horas; 

f) Utilizar as torneiras e as tomadas de energia elétrica do condomínio para outros fins que não o 

da limpeza das zonas comuns; 

g) Ocupar, ainda que temporariamente, com construções provisórias ou coisas móveis de 

qualquer espécie, as entradas, patamares ou qualquer outra parte comum; 

h) Aplicar letreiros ou tabuletas identificadoras, alusivas ou não a uma atividade profissional em 

qualquer área das partes comuns; 

i) Estacionar bicicletas, motociclos ou outras viaturas em qualquer parte comum do prédio. 

5. Os jardins envolventes do edifício, enquanto partes comuns a todos os moradores, devem ser 

tratados com o devido cuidado, sendo proibido ao arrendatário: 

a) O corte das flores; 

b) O acesso aos mesmos, exceto nas zonas para o efeito preparadas; 

c) O despejo de lixo ou quaisquer detritos na sua área. 

Artigo 55.0 

Limpeza dos espaços comuns 
A responsabilidade pela limpeza dos espaços de uso comum dos prédios de habitação social, como 

as entradas, elevadores, átrio, patamares, escadas e demais áreas de circulação e fruição comum, 

será definida, casuisticamente, pela Divisão de Ação Social, sem prejuízo do que se venha a 

encontrar prescrito por lei ou regulamento. 

Artigo 56.0 

Garagens e arrumos 
1 - Embora sendo partes comuns dos edifícios, os lugares de garagem, quando existentes, são 

atribuídos para uso pelos agregados familiares, por referência à respetiva habitação, mediante 

requerimento dos respetivos titulares do fogo, formalizando-se através de aditamento ao 

respetivo título de ocupação do fogo. 

2 - Nos edifícios em que não existam arrumos para cada uma das habitações, a utilização dos 

mesmos será feita de forma coletiva ou partilhada, e nos termos a fixar pela Divisão de Ação 

Social, sem prejuízo do previsto no número seguinte. 

3 - Quando existam em número suficiente, e assim exista a respetiva manifestação de vontade pelos 

interessados, os arrumos podem ser afetos ao uso exclusivo de um determinado agregado 

· familiar morador no edifício, e por referência à respetiva habitação, sendo distribuídos a 

requerimento dos titulares da ocupação do fogo e mediante as disponibilidades existentes. 



4 - Pela utilização privativa de lugares de garagem e ou de arrumos, é devido o pagamento, pelos 

respetivos titulares da ocupação do fogo, de um valor a fixar por despacho do Presidente da 

Câmara Municipal, ou Vereador com competências delegadas para o efeito, para vigorar em 

cada complexo habitacional, e que será liquidado conjuntamente com a renda mensal devida 

pela ocupação do fogo, acrescendo à mesma. 

5 - É vedado o acesso às garagens por parte de pessoas não residentes no prédio, exceto quando 

acompanhadas por moradores. 

6 - As garagens e arrumos só podem ser usados para os fins a que se destinam, sendo nas mesmas 

vedadas qualquer atividade ou práticas que extravasem esse âmbito. 

7 - As garagens e arrumos, no âmbito do previsto no presente artigo, são aplicáveis, com as devidas 

adaptações, as regras e deveres de utilização das habitações e partes comuns previstas e 

decorrentes do presente regulamento. 

SECÇÃO VIII 
Cessação do arrendamento apoiado 

Artigo 57.0 

Causas de cessação do direito de ocupação do fogo 
1. São causas de cessação do arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação do fogo, nos 

termos e para os efeitos do previsto no presente regulamento: 

a) A resolução pelo Município; 

b) A renúncia pelos titulares da ocupação do fogo; 

e) A revogação por acordo entre os titulares da ocupação do fogo e o Municlpio de Viana do 

Castelo; 

d) As demais causas previstas por lei ou regulamento. 

2. Se, após a cessão do contrato de arrendamento, o Municlpio de Viana do Castelo verificar a 

evidência de danos na habitação, realização de obras não autorizadas ou não realização de obras 

exigidas ao arrendatário nos termos da lei ou do contrato, tem o direito de exigir ao arrendatário 

o pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras necessárias para a 

reposição da habitação nas condições iniciais, acrescidas de 25%. 

Artigo 58.0 

Renúncia e revogação 
1. Considera-se haver renúncia pelo arrendatário ao arrendamento da habitação quando esta não 

seja usada por ele ou pelo agregado familiar por perlodo seguido superior a seis meses. 

2. O prazo referido no número anterior conta-se a partir da primeira de três tentativas frustradas de 

comunicação, a efetuar pelo Municlpio, nos termos do art.0 26.º, n.º 3 do presente regulamento. 
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3. A cessação do contrato opera no termo daquele prazo, conferindo ao Município o direito de tomar 

posse do locado e de considerar abandonados a seu favor os bens móveis nele existentes, após 

o decurso do prazo de trinta dias para o arrendatário e os membros do seu agregado familiar 

procederem à desocupação e entrega voluntária da habitação, livre de pessoas e bens. 

Artigo 59.0 

Resolução pelo Município de Viana do Castelo 
1. Constituem causas de resolução do contrato de arrendamento apoiado pelo Município, para além 

das que resultam do Código Civil e da Lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro: 

a) O incumprimento das obrigações constantes das alíneas a), b) e c) do n.0 1 do art.0 48.0
, bem 

como as restantes obrigações constantes do presente regulamento; 

b) O conhecimento, pelo Municipio, da existência de qualquer uma das situações de impedimento 

constantes da ai. k) do n. 0 1 do art.0 48.0 do presente regulamento; 

c) A permanência na habitação, por prazo superior a um mês, de pessoa que não pertença ao 

agregado familiar, sem autorização prévia do Municipio; 

d) A mora no pagamento das rendas por prazo superior a três meses; 

e) A oposição à realização de obras de conservação e de obras urgentes na habitação; 

f) A realização de obras, que não sejam de mera conservação, sem a devida autorização pelo 

Município; 

g) A utilização de áreas comuns do edifício para uso próprio, a danificação das partes integrantes 

ou equipamentos do edifício, ou a prática de quaisquer atos que façam perigar a segurança 

das pessoas ou do edificio. 

2. Não pode ser invocado o fundamento mencionado na alinea d) do número anterior quando o não 

pagamento das rendas resulte da alteração do rendimento do arrendatário ou dos membros do 

seu agregado familiar, desde que as referidas alterações sejam comunicadas ao Município antes 

de decorrido o mencionado prazo de três meses; 

3. A resolução do contrato de arrendamento pelo Município de Viana do Castelo opera por 

comunicação desta ao arrendatário, onde fundamentadamente invoque a respetiva causa, após 

audição do interessado. 

4. A comunicação referida no número anterior torna exigível a desocupação e entrega voluntária da 

habitação pelo arrendatário, no prazo de três meses a contar da data da receção. 

5. O direito à resolução do contrato não caduca, ainda que o arrendatário ponha fim à causa que a 

fundamentou. 



6. As decisões tomadas ao abrigo dos números anteriores são suscetíveis de impugnação para os 

Tribunais Administrativos, nos termos gerais de direito. 

Artigo 60.0 

Procedimento de cessação do arrendamento 
1 - A cessação do arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação e utilização do fogo 

habitacional é determinada aos titulares da ocupação do fogo, mediante comunicação onde, 

fundamentadamente, se invoquem os respetivos motivos e causas, nos termos do previsto no 

presente regulamento e do decorrente da lei. 

2 - Da intenção de determinar a cessação do contrato e a desocupação do fogo, com qualquer dos 

fundamentos previstos na lei ou no presente regulamento, será o requerente notificado, para se 

pronunciar, em sede de direito de audiência prévia, no prazo de dez dias. 

3 - Caso o requerente, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos 

elementos que justifiquem a alteração do projeto de decisão formulado, a decisão final de 

determinar a cessação do contrato e desocupação do fogo, e respetivos fundamentos, ser-lhe

ão notificados nos termos do n.0 7 do artigo 9.0 ou do n.0 5 do artigo 10.º do NRAU, com menção 

à obrigação de desocupação e entrega da habitação no prazo neles fixado, nunca inferior a 

noventa dias, e à consequência do seu não cumprimento. 

4 - A comunicação referida no número anterior constitui base bastante para o despejo ou para a 

desocupação da habitação nos termos do número seguinte. 

5 - Das decisões tomadas ao abrigo dos números anteriores cabe recurso para os tribunais 

administrativos nos termos gerais de direito. 

Artigo 61.0 

Despejo 
1. Não sendo cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega voluntária da 

habitação, pode o Município ordenar e mandar executar o despejo, podendo, para o efeito, 

requisitar as autoridades policiais competentes, para que procedam à prévia identificação dos 

ocupantes da habitação, ou para assegurar a execução do despejo. 

2. As decisões relativas ao despejo são da competência da Câmara Municipal, sem prejuízo da 

possibilidade de delegação. 

3. Quando o despejo tenha por fundamento a falta de pagamento de rendas, encargos ou despesas, 

a decisão de promoção da correspondente execução será tomada simultaneamente com a 

decisão de despejo. 

4. Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens móveis deixados na habitação, após a 

cessação do contrato e tomada de posse pelo Município, são considerados abandonados a favor 
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deste, que deles poderá dispor de forma onerosa ou gratuita, sem direito a compensação por 

parte do arrendatário. 

Artigo 62.º 
Ocupações sem título 

1 - São consideradas sem título as situações de ocupação, total ou parcial, de habitações sociais do 

Município de Viana do Castelo por quem não detém contrato ou documento de atribuição ou de 

autorização que a fundamente. 

2 - Do projeto de decisão de desocupação será o ocupante notificado, para se pronunciar, no prazo 

de dez dias, em sede de audiência prévia. 

3 - Caso o ocupante, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos 

elementos, que justifiquem a alteração do projeto de decisão formulado, será o ocupante 

notificado da decisão de desocupação, e seus fundamentos, fixando-se-lhe um prazo para o 

cumprimento da ordem de desocupação, bem como as consequências do incumprimento da 

mesma. 

4 - No caso previsto no número anterior o ocupante está obrigado a desocupar a habitação e a 

entregá-la, livre de pessoas e bens, até ao termo do prazo que lhe for fixado na notificação. 

5 - Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação 

nos termos do número anterior há lugar a despejo nos termos do artigo 61 .º do presente 

regulamento. 

6 - O Município de Viana do Castelo executará, com caráter de urgência, a desocupação, o despejo 

e a tomada de posse administrativos dos fogos e espaços municipais que se apresentem 

abusivamente ocupados por quaisquer pessoas e bens. 

CAPÍTULO IV 
Disposições finais 

Artigo 63.0 

Vistorias 
1. Periodicamente, e sempre que se julgue necessário, o Município procederá à vistoria das 

habitações. 

2. O impedimento da vistoria acarretará, pela parte do arrendatário, o pagamento de uma quantia 

equivalente ao valor da renda, a pagar no mês subsequente, a título de sanção. 

Artigo 64.0 

Encaminhamento para a rede social 



Todas as situações consideradas socialmente graves que sejam do conhecimento do Município no 

âmbito do presente regulamento e cuja resolução não seja da sua exclusiva competência, serão 

objeto de encaminhamento para as entidades da rede social. 

Artigo 65.0 

Delegação de Competências 
As competências atribuídas neste regulamento à Câmara Municipal são delegáveis no Presidente da 

Câmara Municipal, sem prejuízo da possibilidade de subdelegação num Vereador à sua escolha. 

Artigo 66.0 

Aplicação no tempo 
O presente regulamento aplica-se a todos os títulos de ocupação de fogos de habitação vigentes e 

aos que sejam celebrados após a data da sua entrada em vigor, bem como às demais ocupações de 

habitações sociais propriedade do Município de Viana do Castelo que nessa data subsistam. 

Artigo 67.0 

Dúvidas e omissões 
Em tudo o que não estiver previsto neste regulamento aplica-se a lei em vigor no âmbito da matéria 

que constitui o seu objeto, nomeadamente no respeitante à atribuição, ocupação e utilização de fogos 

de habitação social e arrendamentos de natureza social e em regime de arrendamento apoiado. 

Artigo 68.0 

Interpretação e preenchimento de lacunas 
Sem prejuízo da legislação aplicável, a interpretação e os casos omissos ao presente regulamento 

são resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 69.0 

Alteração e revisão 
O presente regulamento poderá ser objeto de revisão ou alteração sempre que as condições assim 

o exigirem ou o Município assim entender como necessário. 

Artigo 70.0 

Norma revogatória 
Com a entrada em vigor do presente regulamento, são revogados: 

a} O Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do Município de Viana do Castelo, aprovado 

em versão projeto pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, em reunião ordinária de 12 de 

abril de 2010, e pela Assembleia Municipal de Viana do Castelo, em reunião ordinária de 7 de 

maio de 2010; 

b} Todas as normas constantes em instrumentos regulamentares municipais, bem como os atos e 

procedimentos administrativos, que contrariem as suas disposições, no âmbito do seu objeto. 
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Artigo71.0 0 cF 
Entrada em vigor / 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte à sua publicação no Diário da 

República. 

ANEXOI 
Matriz para cálculo da taxa de priorização dos pedidos de habitação social 

Variáveis Categorias* Pontos 
Ponderação 
coeficiente 

Condições de Condições da Habitação Oa5 
0,10 

Habitabilidade Dimensões da Habitacão ºª 10 
Rendimento Per caoita, indexando ao IAS Oa6 

Situação Económica Situações Especiais ºª 10 0,20 
Situacão Face ao Empre!'.lo Oa8 
Menores Oa24 

Agregado Familiar Dependentes (não menores) Oa5 0,30 
Monoparentalidade Oa5 
Pessoas com deficiência o a 10 

Grupos Vulneráveis 
Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos O a 12 

0,40 
Vítimas de violência doméstica comprovada com 
denúncia 

Oa5 

*A pontuação de cada categoria será atribuída de acordo com os indicadores, conforme o Anexo li. 

Nota explicativa: 

1. A cada uma das categorias é atribuída uma pontuação. 

li. As categorias estão organizadas por variáveis, cada variável tem uma ponderação específica. 

Ili. A pontuação máxima em valores absolutos por variável é de 10 pontos. 

IV. A Pontuação máxima desta matriz, em valores absolutos, é de 100 pontos. 

V. Ponderando com o respetivo coeficiente e somada todos os valores será calculada a taxa de priorização (de 

O a 100 % ) de cada pedido de habitação social. 

VI. A um grau de carência mais elevado, corresponde uma taxa de priorização mais alta. 

VII. As habitações são atribui das, por tipologia adequada ao agregado familiar, aos pedidos com pontuação mais 

elevada. 



ANEXO li 
Indicadores para pontuação das categorias da matriz para cálculo da Taxa de 

. . - d d.d pr1or1zaçao e pe 1 os 
Variáveis Categorias Indicadores 

Condições da Habitação 
Com condicões de habitabilidade 
Sem condições de habitabilidade 
Dimensões adequadas do 

Condições de agregado 
Habitabilidade 

Dimensões da Habitação 
Dimensões desadequadas do 
agregado 
Dimensões desadequadas por 
limitações de mobilidade 
Superior a 100 % 

Rendimento Per capita, indexando 
Superior a 75 % e inferior ou 
igual a 100 % 

ao IAS 
Superior a 50 % ou iaual a 75 % 
Inferior ou iaual a 50 % 
Rendimentos não Declarados 

Situação Económica Situações Especiais Famílias lnsolventes 
Processos Acão Desoeio 
Ativos I Reformados I 
Pensionistas 

Situação Face ao Emprego 
Um membro do casal 
desempregado 
Dois membros do casal 
desempregados 
1 filho 

Menores 2 filhos 
3 ou mais filhos 

Agregado Familiar 
Dependentes (não menores) 

Não 
Sim 

Monoparentalidade Não 
Sim 
Não 

Pessoas com deficiência Sim 
2 ou mais 

Grupos Vulneráveis Pessoas com idade igual ou 
Não 
Sim 

superior a 65 anos 
Dependente 

Vítimas de violência doméstica Não 
comprovada com denúncia Sim 

ANEXO Ili 
Fator de Capitação 

Composição do Agregado Familiar 
(número de pessoas) 

1 ...... ...... ... ......... ... ................. . ... . ... . ... . 
2 ...... ........ .... ... ................................. .. . 
3 ............................................ . ... . ...... .. 
4 ........................................................ . 

5 ................. ..................................... .. . 
6 ou mais ..... . .. ............................ ........ . 

Percentagem a aplicar 

0% 
5% 
9% 
12% 

14% 
15% 

Pontos 

o 
5 

o 

5 

5 

o 
1 

2 
3 
o 
5 
5 

o 

3 

5 

3 
8 
13 
o 
5 
o 
5 
o 
5 
5 
o 
5 
7 
o 
5 
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Tipologia da Habitação (1) 
Composição do Agregado Familiar 1---------~~----------i 

(número de pessoas) Mínima Máxima 

1 ............... ... .......... .. ........ . TO T 1/2 

2 ... ...... ........ . ... ... ............. . . T 1/2 T2/4 

3 ........... .. ........ .. ... ...... ...... . T2/3 T3/6 

4 ...................................... . T2/4 T3/6 

5 ..... ... .. .......... .. .......... ...... . T3/5 T4/8 

6 ......... .... . .................. .. .. .. . T3/6 T4/8 

? .... ..... .................. .. ......... . T4/7 T5/9 

8 ...... .... ........ . .. ... .. ............ . T4/8 T5/9 

9ou mais ..................... .. .. . . T5/9 T6 

(1) A tipologia da habitação é definida pelo número de quartos de dormir e pela sua capacidade de 

alojamento (exemplo: T 2/3: dois quartos, três pessoas). 

(a) Ana Margarida Silva.". A Vereadora Ilda Figueiredo declarou que iria abster-se 

pois a CDU está contra a lei habilitante tendo em conta a previsão das despesas 

administrativas e pela formula de calculo. O Vereador Marques Franco referiu que 

não deve ser fácil de gerir 235 fogos, questionando como se processa a limpeza das 

partes comuns, dizendo que na sua opinião devia haver a figura do condomínio que 

suportaria as despesas das partes comuns do parque habitacional. A Câmara 

Municipal deliberou aprovar o transcrito projeto de Regulamento e nos termos legais 

aplicáveis (cf. Artigo 101° do Código de Procedimento Administrativo) submeter a 

apreciação pública, pelo prazo de 30 dias, para, de seguida, ponderados os 

contributos que forem rececionados, ser discutido e votado pela Câmara Municipal 

e remetido à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na alínea 

k) do n.º 1 do artigo 33.0 e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.0 da Lei n.º Lei n.0 75/ 2013, 



de 12 de setembro. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis 

do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luis 

Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a 

abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (18) CORAÇÃO SOLIDÁRIO: 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS À CÁRITAS DIOCESANA DE VIANA DO CASTELO 

E AO GABINETE DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA:- Pela Vereadora Ana Margarida 

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

CORAÇÃO SOLIDÁRIO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS À CÁRITAS DIOCESANA DE VIANA DO 

CASTELO E AO GABINETE DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA - A Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, sensível às dificuldades que as Instituições Particulares de Solidariedade Social 

atravessam, decidiu avançar em 2012 com a campanha "Coração Solidário", promovendo 

diversas iniciativas de angariação de fundos que mobilizam a sociedade civil a ajudar, 

participando nas iniciativas em causa. Desde o início da campanha decorreram já 19 variadas 

iniciativas que reverteram a favor de 13 diferentes instituições, num total angariado de, 

aproximadamente, 37.000,00€. Nesta sequência, e integrada neste projeto, o pintor 

vianense Rui Pinto realizou, de julho de 2014 a dezembro de 2015, uma exposição de pintura 

itinerante, de cariz solidário, cujo valor de venda das obras totalizou 2.810,00€, a reverter, 

em parte iguais, para o Gabinete de Atendimento à Família (GAF) e para a Cáritas Diocesana 

de Viana do Castelo. Assim, propõe-se que se atribua a cada uma das Instituições acima 

referidas o montante de 1.405,00€. Compromisso Financeiro n.º 2016/1967 (GAF) e 

Compromisso Financeiro n.º 2016/1968 (Cáritas Diocesana). (a) Ana Margarida Silva.". A 

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade 
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7c§l 
de funções. (19) CAMPEONATO DO MUNDO DE ESGRIMA - APOIO À 

PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS VIANENSES:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi 

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- CAMPEONATO 

DO MUNDO DE ESGRIMA// APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS VIANENSES - De acordo com 

o previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, as Associações/Clubes do 

Concelho procederam à candidatura à Medida 4, solicitando apoios para ações e eventos de carácter 

competitivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos respetivos pedidos e reconhecendo a 

importância da participação dos atletas em competições internacionais, visando a promoção do 

desporto vianense, o exemplo de hábitos da vida saudável e na projeção da cidade de Viana do 

Castelo, proponho a atribuição dos apoios abaixo indicados: participação em provas desportivas no 

estrangeiro. 

~.~::f:~1l:t,~)~.~::.~;.~,~~5J17j 
, ~eu , 
L-·---------··----· -·---·---............ - ..... - ..... ·-... -..... . - ... ----·- ··--·--------.. -·---L-.. ·-··-----.... ~ .. -...... ·-·-.. - -·--- ·--·--

(a) Vitor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. (20) APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS NO ÂMBITO 

DA MEDIDA 4:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS NO 

ÂMBITO DA MEDIDA 4 - De acordo com o previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo 

Desportivo, as Associações/Clubes do Concelho procederam à candidatura à Medida 4, solicitando 

apoios para ações e eventos de carácter competitivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos 

respetivos pedidos e reconhecendo a importância destas ações/iniciativas no desenvolvimento dos 

projetos das Associações/Clubes, na melhoria das diversas modalidades, na promoção de hábitos 

da vida saudável e na projeção da cidade de Viana do Castelo, proponho a atribuição dos apoios 

abaixo indicados: eventos a realizar, bem como, de participação em provas desportivas no 

estrangeiro. 



ASSOCIAÇÃO/CLUBE l ·------ATIVIDADE ---i-~POIO 1 Co~~romisso 
1 1 

Associação Reformados de Darque - V Rota da Lampreia -1 1.500,00€ 1 1963 
- -- ·-- - ·--- - ---1--. -- - --1-- ---·i·- ----- -
l Associação Passeio TT Rota do Barro . VII Passeio TT Rota do Barro 2.500,00 € 1964 

IE"~;-oia oesp~rtiv~-d~ Vi~;;;- ·- · -··- ····1'·-1~-Õuati·;;-\;;~-~ª d~· ê·~~!;k;--·- ·-· -·-r·-·2.50Õ-.oo-€T ·---195-5--··· · 

1 Ãssociaçã~ J--;-Ski e M~tonáutic~do Norte Ca~~onato ~i;nal de Jet Ski 1- s.ÕÕÕ,oo € j 196_! 

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros 

em efetividade de funções. (21) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara 

Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em 

vigor, com a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO- PROPOSTA 

DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A presente proposta de alteração orçamental justifica-se pela 

necessidade de se proceder a ajustamentos/transferências entre rubricas correntes. O reforço da 

rubrica "Viadutos arruamentos e obras complementares" é justificada pela abertura do 

procedimento de concurso público da empreitada Rua Cidade de Riom. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS 
DESPESA. 

iMJDIFICAcoES ORCAMENTAIS 
DOTAÇÃO 

INSCRIÇOESI DIMINUIÇOESI 
DOTAÇÃO 

ORGÃNICA ECONÓMICA. DESCRIÇÃO ANTERIOR 
REFORCOS ANULACÕES 

SEGUINTE 

02 CAMARA MUNICIPAL 
0201 PRESIDtNCIA 

02 AQUISIÇÃO De BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 135.000,00 20.000,00 0,00 155.000,00 
04 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050102 FREGUESIAS 
0405010201 PROCESSO ELEITORAL 67.900,00 º·ºº 19.916,86 47.983,14 

0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
02 AOUISIÇÃO De BENS E SERVIÇOS 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 192.000,00 0,00 20.000,00 172.000,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 275.000,00 º·ºº 0,00 275.000,00 
07 AQUISIÇÃO De BENS De CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 80.500,00 24.000,00 0,00 104.500,00 

0203 DEP. EDUCAÇÃO, CULTURA E QUALIDADE DE VIDA 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020121 OUTROS BENS 175.700,00 5.000,00 0,00 180.700,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 202.500,00 0,00 30.000,00 172.500,00 
020225 OUTROS SERVIÇOS 1.569.650,00 0,00 4.000,00 1.565.650,00 
04 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
040501 CONTINENTE 
04050108 OUTROS 306.827,50 0,00 20.000,00 286.827,50 
0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
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040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
04070104 FINS SOCIAIS 373.800,00 66.916,86 0,00 440.716,86 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 OUTRO 172.000,00 1.000,00 0,00 173.000,00 

0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 
020117 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 3.500,00 2.000,00 0,00 5.500,00 
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
0701 INVESTIMENTOS 
070103 Eo1FICIOS 
07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 
0701030199 OUTROS 273.600,00 0,00 40.000,00 233.600,00 
070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 
07010402 SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS 447.000,00 0,00 50.000,00 397.000,00 
07010407 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
07010412 CEMITÉRIOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
070110 EQUIPAMENTO BASICO 
07011002 OUTRO 187.500,00 0,00 50.000,00 137.500,00 
0703 BENS DE DOMINIO PÚBLICO 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 1.191.682.49 315.000,00 o .. oo 1.506.682.49 
07030313 OUTROS 581.121,61 0,00 100.000,00 481.121,61 

6.385.281,60 433.916,86 433.916,86 6.385.281,60 
93.916,86 93.916,86 

340.000,00 340.000,00 

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

Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre e Maria José Guerreiro 

e a abstenção dos Vereadores Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. 

(22) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou remeter a 

apreciação do presente ponto para uma próxima reunião camarária. Esta deliberação 

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

Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, 

Helena Marques e Ilda Figueiredo. (23) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO 

AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de 

intervenção aberto ao público, tendo-se registado a intervenção de:- PIRES VIANA -

Referiu que considera imoral que os veículos com atrelado no parque de 

estacionamento do campo d' Agonia ocupem dois lugares de estacionamento e 

paguem apenas um. Por ultimo louvo a Câmara pela iniciativa da comemoração dos 

101° Aniversario da D. Maria Augusta Alpuim com a reedição do livro "Casas de 



Viana Antiga" de sua autoria e a atribuição do seu nome a uma rua de Viana do 

Castelo, questionando se a Autarquia está a pensar fazer uma homenagem 

semelhante á O. Maria Emília Sena de Vasconcelos pois no seu entender também é 

merecedora dessa homenagem. (24) 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 ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e 

Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando 

presente a totalidade de membros em efetividade de funções. E, nada mais havendo a 

tratar, o Presidente da Câmara, pelas vinte horas, declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata. 

l'\ll \ ) 
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