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Porto Executivo municipal discute amanhã solução de Rio para "situação excepcional"

Câmara paga IMTde empresa para
poder ampliar lar no Morro da Sé
Privado cede espaço que ocupa ao município e compra-lhe outro para
se instalar, mas alega não ter meios para pagar os impostos envolvidos

Manins, Lda. omunicípio iniciou, por
isso, negociações com esta sociedade,
que ocupa o imóvel, no sentido de es-
ta lhe entregar a fracção da FDZHP, na
Rua da Bainharia, disponibilizando-
lhe, em troca, um espaço municipal,
na Rua de Mouzinho da Silveira. Por
este novo espaço, a sociedade pagará
ao município pouco mais de 65 mil
euros, pane dos quais (27 mil euros)
"em 180 prestações mensais e suces-
sivas, com início quatro meses após
a outorga da escritura de cedência, o
montante de 150 euros por mês".
Segundo a proposta do presiden-

te Rui Rio, que deverá ser aprovada
na reunião de câmara de amanhã, a
sociedade Adriano de Almeida Mar-
tins, Lda concordou com estas condi-
ções, mas recusou-se a pagar O IMT
e imposto de selo correspondentes
à aquisição da parcela municipal,
que totalizam quase cinco mil euros.
De acordo com a proposta, a socie-

Patrícia Carvalho

• A Câmara do Porto quer pagar o
Imposto Municipal sobre Transacções
(IMT) e o imposto de selo devidos por
uma empresa e decorrentes da com-
pra de uma fracção que pertence ao
município. Ao assumir o pagamento
destes impostos, que a sociedade ale-
ga não poder suportar, a autarquia
visa viabilizar o negócio que permi-
tirá ampliar um lar de terceira idade
nas ruas da Bainharia e de Santana,
conforme previsto no programa de
reabilitação do Morro da Sé.
A ampliação do lar obriga o muni-

cípio a adquirir uma parcela que, ape-
sar de nunca ter saído da posse da
Fundação para o Desenvolvimento da
Zona Histórica do Porto (FDZHP), foi
alvo de um contrato de promessa de
compra e venda - integralmente cum-
prido pelo promitente-comprador -
com a sociedade Adriano de Almeida
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dade "mostra-se irredutível quanto
à assunção deste encargo, alegando
a insuficiência de meios financeiros
para o efeito".
Incapaz de resolver este impasse e

assumindo que a parcela da FDZHP
é "imprescindível à execução do pro,
grama de reabilitação urbana do Mor-
ro da Sé, sob pena de perda das ver-
bas a receber ao abrigo do QREN, des-
tinadas ao financiamento desse pro-
grama", Rui Rio propõe ao executivo
que a autarquia assuma o pagamento
que caberia ao privado.
O autarcajusrífica que "está em cau-

sa uma situação excepcional, em que
o município se vê confrontado com
a necessidade de, ao abrigo da liber-
dade contratual que rege a celebra-
ção dos negócios jurídicos, assumir
um encargo que é imprescinclivel à
conformação do negócio visado, cuja
não realização lhe traria prejuízos de
monta".

Reabilitação

Privados
asseguram
investimento
de cinco milhões
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• A ampliação do lar da terceira
idade do Morro da Sé, no Porto, vai
permitir que a capacidade deste equi-
pamento seja aumentada em cerca
de 50 por cento. A obra está já "a ini-
ciar-se", de acordo com o site da Por-
to Vivo - Sociedade de Reabilitação
Urbana (SRU).
O programa de reabilitação do

Morro da Sé, que conta com o apoio
do QREN (Quadro de Referência Es-
tratégico Nacional), "vai avançando",
garante a Porto Vivo num texto de
balanço colocado no seu site. A fa-
ce mais visível do projecto tem sido,
até à data, a requalificação do espaço
público, uma vez que arrancou já em
Outubro do ano passado. A obra es-
tende-se da Rua de D. Hugo até à Igre-
ja de São Lourenço (Igreja dos Grilos),
passando pelo Largo do Colégio, e
prevê a reabilitação do pavimento,
a substituição de ínfra-estruturas e
a introdução de outras novas, como
gás canalizado e fibra óptica.
A intervenção da SRU no centro

histórico do Porto tem sido acompa-
nhada por equipas de arqueólogos
e, também no Morro da Sé, foi pos-
sível encontrar «novos e importantes
achados que sustentam a história da
cidade", refere a SRU. Em concreto,
a descoberta de vestígios de uma casa
castreja, na Rua de D. Hugo, e uma
nova extensão da muralha românica,
no Largo do Colégio.
O programa de reabilitação prevê a

construção de uma residência de es-
tudantes e de uma unidade hoteleira,
mas também o realojamento definiti-
vo de algumas famílias da zona. O ba-
lanço que agora é feito refere que "foi
concluído o processo de aquisição
das parcelas necessárias" para esse
efeito, estando ainda a desenvolver-
se os projectos necessários à "realiza-
ção de trabalhos de arqueologia, de
limpeza, demolições e consolidação
de todas as 29 parcelas que vão ser
intervencionadas a partir do próxí-
moVerão".
O Morro da Sé beneficia de apoio

comunitário, mas conta também com
uma componente importante de in-
vestimento privado. O site da SRU ga-
rante que, desde 2010, se concluiu a
reabilitação de um edificio, estando
em curso três outras obras, para um
total de área bruta a reabilitar na or-
dem dos 890 metros quadrados. Há
ainda 14 outros projectos em desen-
volvimento (abrangendo uma área
de 4350 metros quadrados), para um
investimento global privado de cinco
milhões de euros.


