Câmara Municipal ele Viana do Castelo

EDITAL
JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:
Faz público, em cumprimento do disposto no artº. 56º. do Anexo 1 da Lei nº. 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal ern sua reunião realizada em 3 de março do corrente
ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto
nº
Antes

da
Ordem
do Dia

1

Assunto

Proposta - Importância estratégica do
Aeroporto Francisco Sá Carneiro
Proposta- Eletrificação da Unha do
Minho entre Nine e Viana do Castelo
Voto·de Pesar- Elder carvalho
Voto de Pesar -Celeste Moreira
MOÇÃO - O Orçamento do Estado para .
2016 e as autarquias 'locais
Ata da Reunião de 18 de Fevereiro 2016
Ata de Reunião de 25 de Fevereiro 2016
1

2

Informação sobre o Processo da
Operação do loteamento Cruz das
Barras - lote 6·e 7 - SP0/08/96

3

Deliberações da Assembleia Municipal

'

4

Protocolos de Colaboração com Juntas
de Freguesia

5

Programa de apoio à beneficiação de
habitações degradadas - medida 4

6

Programa de apoio às valências sociais"" .
1! Fase
.

,

'
Apoio à recuperação de moradia
atingida por incêndio - Subportela

8

Apoio à Comunidade piscatória de
castelo do Neiva - aquisição de novo
guincho para reboque de embarcações

9

Reforço do apoio a Vales sociais

Aprovada por unanimidade
Aprovada por unanimidade
Aprovada por unanimidade
Aprovada por unanimidade
Aprovado por maioria com 6 votos a favor do PS e CDU e 3 abstenções do PSD
Aprovada por unanimidade
Aprovada por maioria com 8 votos a favor do PS, PSD e l abstenção da CDU por não
ter participado da referida reunião
Prestada Informação

·

7

Resolução

'

~

Deliberado tomar conhecimento das deliberações tomadas na sessão da Assembleia
Municipal de 26 de Fevereiro
Deliberado aprovãr, por unanimidade a atribuição dos seguintes apoios:QJF Carreço • 10.000€ ·Alargamento Av. Paçô e Rua Fontainha; 10.()()(){ ·Alargamento
Rua Caseira;
QU.F. Nogueira/Meixedo/Vilar Murteda - 20.000€ - Alargamento/ Pav. Rua Águas
Férreas;
~ JF Santa Marta Portuzelo - 7.500€ - Reabilitação Escola Fonte Grossa;
~ JF Mujães - 10.000€ - Pavimentação Rede Viária Mámua - Mujães -1! Fase;
~U . F. Vila Mou/Torre • 3.000€ - Reparação Carrinha;
QU.F. Deocriste, Subportela, .Portela Suzã • 2l.300€ ·Águas Pluviais - Loteamento J.F.
Deliberado aprovar por unanimidade os seguintes apoios:QJunta de Freguesia de Vila de Punhe • Beneficiação de l habitação - obras 3.419,40€; Beneficiação de 1 habitação - ligação de ramal·- 922,50€;
~U.F. de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão· Beneficiação
de 1 habitação - obras - 3.813,00€; Beneficiação de 1 habitação - obras - 4.538,61€;
QU.F. de Subportela, Deocriste e Portela Susã ·Beneficiação de 1 habitação - obras 11.685,()()(;
QJ. Freguesia de Vila Nova de Anha - Beneficiação de 1 habitação - obras- 553,50€;
QU. F. Mazarefes e Vila Fria· Beneficiação de 1 habitação- obras - 9.163,50€;
~Junta de Freguesia de Perre • Beneficiação de 1 habitação - ligação de ramal 1.163,21€;
~ U. F. Barroselas e Carvoeiro · Beneficiação de 1 habitação - obras - 9.544,80€;
QJunta de Freguesia de Mujães- Beneficiação de 1 habitação-obras - 14.681,00€;
~Junta de Freguesia de Vila Franca· Beneficiação de 1habitação-obras·7.345,80€
Deliberado aprovar por unanimidade os seguintes apoios:QCentro Social e Paroquial de Areosa - Apoio à valência Centro de Oia - 80.000 €;
~Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de Darque • 80.000 € (para apoio às
obras da creche· 30.000€; e para apoio à unidade de cuidados continuados- 50.000€);
~Centro Paroquial e Social de Lanheses - Apoio à creche - 35.000 €;
~Centro Social e Paroquial do Senhor do socorro - Apoio às áreas sociais - 20.000 €
QCentro Social e Paroquial de Portela Suzã -Apoio às áreas sociais - 30.000 (
Deliberado aprovar por unanimidade um apoio à Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Subportela, Oeocriste e Portela Susã, no valor 18.000€, acrescido de IVA,
perfazendo o total de 19.089(.
óéliberado aprovar por unanimidade um apoio de 7.200 ( à Associação de Armadores
de Pesca do Castelo de Neiva para aquisição de um novo guincho para de reboque das
embarcações
Deliberado aprovar por unanimidade, o reforço da verba dos vales sociais, para o
primeiro semestre de 2016,no montante de 7.000,00€.
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2

10
li

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Apoio à Casa Abrigo do GAF
Pedido de isenção do IMT, previsto no
art.2 62, alínea j) do mesmo Côdigo,
apresentado por Alberto Jorge Mateus
Bispo Gonçalves de Sousa
Reconhecimento da situação do prédio
e emissão da certificação da reabilitação
urbanística do prédio, para efeitos da
isenção de IMI prevista no art2 452 do
Estatuto de Benefícios Fiscais, requerida
por Fernand~ da Costa Parente
Não apresentação de proposta à
Assembleia Municipal, no sentido da
declaração da utilidade pública do
prédio urbano sito na Rua Nova de
Santana, para efeitos do benefício fiscal
de isenção de IMI ,previsto no art.2 50,
n21 do EBF, requerido por "Construçõe~
Rites, Lda"
Concessão de transportes ·urbanos proposta de novos horários
Concurso Público para execução da
empreitada·de águas residuais e rede de
água de Vila de Punhe e Castelo do
Neiva -autorização de abertura do
procedimento
Concurso Público para execução do
melhoramento de várias municipaisautorização de abertura do
procedimento
Concurso PÓblico para a prestação de
serviços de manutenção de relvados no•
espaços verdes da cidade - autorização
de abertura de procedimento
Contrato do serviço de fornecimento de
electricidade (lote 1: Baixa tensão
normal; Lote 2: Baixa Tensão Especial e
Lote 3 Média Tensão) ao abrigo do
Acordo Quadro de Electricidade da
Central de Compras da CIM
Renovação da prestação de serviços, em
regime de avença, para apoio a
atividades desportivas e eventos do
Centro Cultural de Viana do Castelo parecer prévio
Renovação da prestação de serviços, em
regime de avença, para o
funcionamento e manutenção do
Centro Cultural de Viana do Castelo parecer prévio

21

Alterações orçamentais

22
23

Ratificação de Despachos
Período Intervenção Público

24

. Aprovação da ata em minuta

Deliberado aprovar por unanimidade, um apoio à Casa Abrigo do GAF no valor de
1.500(.
Deliberado emitir parecer vinculativo desfavorável, relativo ao pedido de isenção do
IMT sobre à aquisição do prédio rustico descrito na Conservatôria do Registo Predial
de Viana do Castelo sob o n2 56/19860514 e inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 3590, sito na freguesia de União de Freguesias de Geraz do Lima
Deliberado ao abrigo do disposto no artigo 452, n2 5, do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, reconhecer a isenção do IMI relativo ao prédio sito na rua Mateus Barbosa,
n2s 47, 49 e 51, descrito na CRP sob o n2 665 e inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n2 2865, com vista á certificação da reabilitação urbanística do mesmo,
concluída em 2012, conforme alvará de utilização n219/12.

Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos

Deliberado por unanimidade reprovar o pedido de alteração de horãrios dos transportes
urbanos.
Deliberado aprovar a deliberação do conselho de administração de 24/02/2016 dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico
Deliberado ao abrigo da alínea f) do nº 1 do artº 33° da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, aprovar o projeto da empreitada e autorizar a abertura de procedimento por
concurso público com vista à realização de empreitada, bem como aprovar o Progi:ama
de Procedimento e Caderno de Encargos.
Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato

Deliberado conceder parecer favorável relativamente à renovação do contrato
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 votos contra do
PSD e 1 abstenção da CDl:J

Deliberado conceder parecer favorável relativamente à renovaçao do contrato
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 votos contra do
PSD e 1 abstenção da CDU
Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 votos contra do PSD e 1 abstenção
da CDU
Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos
Intervenção de: Pires Viana e Rui Bacelar
Deliberado aprovar, po.r unanimidade, a ata desta reunião, em minuta, nos termos do
número 3 do artigo 572 da Lei n.2 75/2013, de 12/09

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos d~ .stilo. ,

~
Chefe de Divisão Administrativa e de
E eu,
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 4 de março de 2016.
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