Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:
Faz público, em cumprimento do disposto no art.o. 56°. do. Anexo I da Lei n°. 75/2013.
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reuniào realizada em 10 de Setembro de
2020, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reuniào, tomou as seguintes deliberações:
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Resolução

Assunto

~ Aprovado por unanimidade um voto de louvor a Romaria da Sra. Agonia

De louvor

~Aprovado por unanimidade um voto de louvor a Hinoportuna Tuna

c:::;.Voto De louvor

Académica Do Instituto Politécnico Oe Viana Do Castelo
~Aprovada por unanimidade voto de Louvor ao Viana Garças Clube e aos

c:::;. Voto de louvor

atletas medalhado

provaç:io da Acta da Reunião Anterior

Aprovado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos

Deliberado por maioria com a abstenção dos Vereadores do PSD solicitar

2

Aprovação do investimento a financiar por
empréstimo de médio e longo prazo

3

Empréstimo de Médio e longo Prazo para
Financiamento de Investimento

4

Fixação das Taxas de Imposto Municipal
Sobre Imóveis - IMI

S

6

autorização à Assembteia Municipal para que os investimentos constantes da
proposta atrás transcrita sejam financiados por um empréstimo de médio e
longo prazo a contrair até ao valor de valor de ( 2.700.000, prazo de
vencimento de 12 anos e periodo de utilização do capital de dois anos.
Deliberado por maioria com a abstenção dos Vereadores do PSD solicitar
autorização à Assembleia Municipal para que os investimentos sejam
financiados por um empréstimo de médio e longo prazo a contrair até ao valor
de valor de ( 2.700.000, prazo de vencimento de 12 anos e período de
utilização do capital de dois anos.
Deliberado por unanimidade,propor à Assembleia Municipal, nos termos das
disposições conjugadas das alíneas d) do n2 1 do art9 252, conjugado com a
alínea ccc) do numero 1 do artigo 339 ambos da lei n.!! 75/2013, de 12 de
Setembro e artigo 1129 e 1122-A do Decreto-lei n2 287/2003, de 12 de
Novembro, a fixação das taxas do I.M.I.
Deliberado por unanimidade submeter à Assembleia Municipal a aprovação
do lançamento de uma Derrama correspondente a 1,5 % sobre o lucro
Tributável do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, relativo ao
ano de 2020, para os sujeitos passivos com volume de negócios superior a
150.000,00(, nos termos das disposições conjugadas das alíneas d) do n2 1 do
artigo 252 da lei n!! 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 182 da lei no
73/2013, de 3 de setembro.

lançamento de Derrama Sobre o lucro
ributável do IRC Relativo ao Ano de 2020

Deliberado por unanimidade propor à Assembleia o estabelecimento da Taxa
Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) e fixar o seu montante em 0,25%
sobre a faturação mensal das empresas de redes e serviços de comunicações
eletrónicas acessíveis ao publico, em local fixo.

h-axa Municipal de Direitos de Passagem
TMOP)

7

Regime de Incentivos à atividade Económica
2021

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal o REGIME DE INCENTIVOS À ATIVIDADE ECONÓMICA 2020 e 2021,
bem como a alteração do "Regulamento Municipal de Taxas e outras Receitas
de Urbanização e Edificação e do Regulamento das Condições de Concessão
do Uso Privativo de lotes de terreno do Parque Empresarial da Praia Norte

8

IAcordo de Gestão entre IP e MVC para
Remodelação do Entroncamento ER308 ao
,8221- Barroselas

Deliberado por unanimidade aprovar acordo de Gestão que tem por objeto a
execução de remodelação de entroncamento na ER308 ao km 4,821 (cujas
coordenadas, no sistema ETRS89, são -48.172 e 220.240), de acordo com o
Projeto de Execução e esboço corográfico

9

Protocolo de Colaboração entre o MVC,
grupamentos de Escolas e
Associação
empos Brilhantes

Deliberado por unanimidade aprovar os Protocolos para o Desenvolvimento
das Atividades de enriquecimento Curricular

10

Protocolo de Colaboração entre o MVC e os
Agrupamentos
Escolas
para
de
o
Fornecimento de Gêneros alimentares
Escolas do 12 ciclo e Jardins de Infância

,

.s

)
r/

Deliberado por unanimidade aprovar os Protocolos com os Agrupamentos de
Escolas para o Fornecimento de Géneros alimentares às Escolas do I!! ciclo e
Jardins de Infância lArga e Uma, Barroselas, Abelheira e Pintor José de Brito)
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11

Protocolo de Colaboração entre a CMVC e a
~IM do Alto Minho- Projecto CuttRing
~aminhos de Santiago - Ratificação

Deliberado por unanimidade ratificar o Protocolo de Colaboração celebrado
em 29 de Julho findo com a (IM Alto Minha que tem por objeto a Execução do
Plano de Ação Piloto dos Caminhos de Santiago do Alto Minha. no âmbito do
projeto CultRing, financiado pelo programa INTERREG Europe, no Município

de Viana do Castelo.
12
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17

/APOiO ã Associação Cultural e ArtísticaiARTMATRI2

Deliberado por unanimidade atribuir um apoio a Artmatriz no IIalor de 2.46Q€:

Apoio à Associação Humanitâria de
Bombeiros Voluntarios de Viana do Castelo

Deliberado por unanimidade atribuir um apoio à Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo de 18.000 ( para a aquisição de
Equipamento VTD (Veiculo de Transporte de Doentes) para que a associação
fique melhor apetrechada para prestar serviços à comunidade.

Declaração de Património de Interesse
Municipal- Traje à Vianesa

Deliberado por unanimidade aprovar a classificação do Traje â Vianesa como
Património de Interesse Municipal, uma classificação que ira enriquecer o
processo que temos em curso para inscriçào do Traje à Vianesa no Inventario
Nacional do Património Cultural Imaterial.

tribuição de Novo Topónimo- Junta de
Freguesia de Perre

Deliberado por unanimidade atribuir a seguinte designação toponímica
freguesia de Perre - Beco da Nina

Empreitada "Ampliação de Redes de
Abastecimento de agua e Âguas Residuais
Domésticas em Vila Franca, Deão, Barroselas,
arvoeiro, Perre e Freixieiro de Soutelo"- lote
1- lote 2, lote 3- Anulação
Empreitada "Ampliação de Redes de
Abastecimento de agua e Águas Residuais
Domésticas em Vila Franca, Deão, Barroselas,
Carvoeiro, Perre e Freixieiro de Soutelo"- lote
1- lote 2, lote 3-Aprovação de Projeto e
bertura de Concurso

na

Deliberado por unanimidade anular o procedimento de concurso público.

Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de execução, as peças do
procedimento e a respetiva abertura de procedimento concursal, bem como a
nomeação do referido júri.

18

Empreitada "Casa Mortuaria Municipal de
Viana do Castelo" - Adjudicação

Deliberado por unanimidade adjudicar a empreitada à firma Boaventura &
Boaventura, lda, pelo valor de 781.505,16 (), sujeito ao valor de IVA, à taxa
legal em vigor e aprovar a minuta do contrato

I.

Expropriação
de direito de servidão
dministrativa de aqueduto da rede pública
de saneamento

Deliberado por unanimidade
Municipal.

20

IApoio à Atividade Desportiva - Medida 2

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição dos seguintes apoios:~Grupo eTI Os Rampinhas -Pintura Sede - 800,00 (
~Grupo Desportivo Castelense - Iluminação e ampliação dos balnearios do
Campo de Futebol- 25.000,00 (
~ UF Geral do Uma (Sta Maria, Sta leocadia, Moreira) e Deão ~ Obras
beneficiação Pavilhão Deão ~ 20.300,00 (

21

Empreitada Requalificação do Espaço Público
da Quinta de Monserrate lote 1 e lote 2IAdjudicação

remeter para aprovação

da Assembleia

Deliberado por unanimidade adjudicar a empreitada à firma M. Couto Alves,
SA, o lote 1 - pelo valor de 2.057.594,96 (, sujeito ao valor de IVA, à taxa
legal em vigor e o lote 2· pelo valor de 414.410,39 ( sujeito ao valor de IVA,
à taxa legal em vigor bem como aprovar as minutas dos contratos
Deliberado por unanimidade aprovar os seguintes apoios as Juntas de
Freguesia:~AJvarães

- 33.G<X>,OO( - Requalificação da Rua e Travessa da Varzea e da

QRua da Costeira

21

IApoios às Juntas e Uniões das Freguesias

~Amonde

- 15.880,()()( - Requalificação do Caminho do Pincho - Conclusão

';'Areosa - 30.000,OO( - Pavimentação da Rua dos Manjericos - 1.1 fase
';'UF Geral do lima (5t.l' Maria, 5t'. leocadia e Moreira) e Deão - 10.00Q,OO(
para Salão Polivalente da

5r.~

da Guia - 5t.! leocádia Geral lima -

3.~

fase

';'Vila Nova de Anha - 30.000,00(· Pavimentação da Rua do Noval- 3.! fase
Deliberado por unanimidade retificar as deliberações a seguir indicadas:-

D."

deliberação

2J

H

Apoios às Juntas e Uniões das Freguesiasretificação da deliberação de 31/01/2020UF Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda

Delegação de Competências entre o
Municipio de Viana do Castelo e a Junta de
Freguesia de Darque

Obra

Vator

31/01/2020

Pavimentação requallficação
do Rego das Águas Bravas
(Vilar de Murteda)

15.000 (

31/01/2020

Alargamento e construção
de valetas da Curva da Fonte
Sapos (Nogueira)

20.000(

NoviI obra
Alargamento e
pavimenlação do
Cammho das Coveiras
(Vitar de Murteda)
Calçada do Arieiro e
sanita rios públicos
(Nogueira)

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal.

/
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25

Município de Viana do Castelo e a Junta de

Freguesia de Areasa
lida Martins lima de Sousa Quesado •

26

Construção de Empreendimento de Turismo
no Espaço Rural· Agroturismo - Proc. 409/20

Outeiro - Declaração de Reconhecimento de

27

Interesse Municipal
Quinta da Arga - Fruticultura, Pecuária e
urismo, Id.! • Empreendimento de Turismo
no Espaço Rural - UF Nogueira, MeiKedo e
i1ar de Murteda - Proc. 122/18 - Declaração
de Reconhecimento de Interesse Municipal

~oncessão de Serviço Público de Transportes

28

Coletivos de Passageiros da Área Urbana e
Freguesias Limítrofes - incorporação adicional
~os percursos e horários ao contrato de
oncessão

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal.

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal.

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal.

Deliberado por unanimidade, nos termos da cláusula 2.1.2 do Caderno de
ncargos da Concessào, determinar a alteração da oferta, por motivo de
nteresse público, adicionando â Concessão, sem remuneração, os percursos e
~orários oportunamente comunicados à Concessionária, com vista a assegurar
transporte de estudantes, a partir do inicio do novo ano letivo, para as
!escolas EB 2/3 S Pintor José de Brito, EB 2/3 de Viana do Castelo, Primária do
~abedelo e EB 2/3 S Monte da Ola, fixando à Concessionária um prazo
dequado para dar início aos mesmos, sob pena de incorrer em incumprimento
ontratual.
Deliberado por unanimidade, ratificar o Protocolo de Parceria celebrado em
128 de Agosto findo entre os Munidpios de Viana do Castelo, Valença, Vila Nova
~e Cerveira e a CIM Alto Minho que tem por objeto promover a Musica e a Arte
lia das ao património.

p

29

"Cultura em Rede" - RIMA - Rede
Intermunicipal de Música & Arte - ratificação

30

IATL - Apoio À Associação Juvenil de Deão

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição à Associaçào Juvenil de Deão
~e um subsidio no valor de 850{ para apoiar nas despesas deste projeto.

31

!Apoio à aquisição de material- Associação
os Reformados e Pensionistas do Distrito de
Viana do Castelo (APRVC)

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuiçào ã Associação dos
Reformados e Pensionistas do Distrito de Viana do Castelo de um subsídio no
!valor de l.010,OO{

32

Deliberado por unanimidade, aprovar um protocolo que tem por objeto
~arantir a salvaguarda da segurança nas praias maritimas e fluviais: Alife,
Segurança Balnear da Costa de Viana do
~rda/Bico, Paçõ, Carreço, Norte, Cabedelo, Cabedelo/Luziamar, Rodanho,
Protocolo com a Associação
astelo
!Amorosa 1, Amorosa 2, Castelo de Neiva, Argaçosa e Foz do Lima, no Concelho
oordenada
Decimal
ADENDA
~e Viana do Castelo, na extensão da época balnear de 2020, que decorre entre
Prolongamento da época Balnear)
1 de setembro a 13 de setembro de 2020 com um encargo estimado em

-

8.700.00 (

33

Protocolo
Colaboração
para
de
"Requalificação Margem Rio Lima na UF de
orre e Vila Mou" - adenda

Deliberado por unanimidade, aprovar uma adenda ao protocolo celebrado em
4 de julho de 2020 entre o Município de Viana do Castelo e a Agência
Portuguesa do Ambiente - APA, no âmbito do PEES - Reabilitação de Leitos e
Margens de Ribeiras,

34

Apoio À Associação Dos Armadores Oe Pesca
De Castelo De Neiva

Deliberado por unanimidade, aprovar um apoio no valor de 2.500,()(){.
ssociaçào dos Armadores de Pesca de Castelo do Neiva.

23

Ratificação De Despachos

2.
25

IAlterações Orçamentais
InlC'l"\'l'lwào lio Publico

26

Aprovaç~o

da ata em minuta

ã

Deliberado por unanimidade ratificar os seguintes despachos proferidos pel
Presidente da Câmara:- ~ O despacho proferido em 18 de agosto findo que
determina a interdiçào de qualquer atividade de animação (Dj 's, musica ao vivo
e similares), a decorrer em espaço publico conforme Resolução do Conselho de
Ministros n!! 63-A/2020; ~ O despacho proferido em 28 de agosto findo que fixa
os encargos relativos à empreitada de "Remoção de Fibrocimento nos Edifício
Escolares" com encargo total a suportar pelo orçamento de 2021 no valor de €
794.661,86, montante este já acrescido do IVA à taxa legal em vigor.
Deliberado por unanimidade aprovar as alterações ao Orçamento Municipal
Rcgislou·st: a intcrwnçiio dl' António Carlos Pin..'S Viana
Deliberado, por unanimidade, a ata desta reunião, em minuta, nos termos do
número 3 do artigo 572 da Lei n.!! 75/2013, de 12/09

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo.

E eu, ~ ~Dil'etor de Departamento de Administração
Geral desta Câmara Municipal, O subscrevi.
Paços do Concelho de Viana d Castelo, 11 de Setembro de 2020.
DA cÂMARA.
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