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 artº. 56°. do Anexo 1 da Lei nº. 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 28 de abril do corrente
ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto
nº

Assunto

Resolução

Antes

da
Ordem
do Dia

Voto de Pesar pelo Falecimento de
Maria Antonieta Pinho
Ata da Reunião de 4 de Fevereiro 2016

1
Ata de Reunião de 14 de Abril 2016

2

Deliberações da Assembleia Municipal

3

Protocolos de Colaboração com Juntas
de Freguesia

4

5

Aprovado por unanimidade

Aprovada por maioria com 8 votos a favor do PS, PSD e 1 abstenção da CDU por não
ter participado da referida reunião
AprQvada por unanimidade
Tomado conhecimento que a Assembleia Municipal na sua sessão de 22 de abril
aprovou as propostas da Camara que foram aprovadas na reunião de 13 de Abril e
relativas aos seguintes assuntos:·
QRelatório de atividades e documentos de prestação de contas da CMVC e dos
SMSBVC;
QPrimeira Revisão Orçamental-CMVC e SMSBVC;
QAutorização da contração de empréstimo MPL para aplicaç:lo na amortização
antecipada do empréstimo PAEL- Programa 11- Deliberado adjudicar o empréstimo
de médio e longo prazo até ao montante de 2.128.638,0S euros à Caixa Geral de
Depósitos;
QRenovação da declaração de utilidade pública· Intervenção da Defesa Costeira na
Praia Norte -Aquisição de Terrenos;
QConfirmação de benefkios fiscais municipais· Isenção de IMT- Feel Viana, Hotelaria
SA;
QAtribuição de Benefícios fiscais municipais -Isenção de IMT • Eurostyle Systems
Portuga•- Indústria de Plásticos e de Borracha, Lda.;
QAtribuição de Benefícios fiscais municipais • Isenção de IMT - Howa Tramico
Automotive Unipessoal, Lda.;
QORU ·Operação de Reabilitação Urbana para a ARU do- Centro Histórico de Cidade
-Aprovação
Deliberado aprovar, por unanimidade, a atribuição dos seguintes apoios:QU.F. de Viana do Castelo (St• . Maria Maior, Monserrate) e Meadela • 20.000€ •
Cemitério Meadela -1!. Fase;
QJF Vila de Punhe • 25.000€ ·Avenida da Igreja -1!. Fase; 22.000€ ·Rua Aldeia;
QU.F. Nogueira/Meixedo/Vilar de Murteda • 15.000€ • Caminho do Abrigueiro Meixedo;
QJf Afife · 7.800€ ·Passeios, Parque Estacionamento - Estrada Pedro Homem de Melo
QJF S. Romão do Neiva· 15.000€ ·Alargamento Avenida Mosteiro/Águas Pluviais-1!.
Fase

Velha Guarda dos Bombeiros
Deliberado por unanimidade atribuir um apoio à Associação da Velha Guarda dos
Voluntários de Viana do Castelo - Apoio
Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, no montante de 1.300,00€ para apoio da
para restauro do Mausoléu do
requalificação e restauro do Mausoléu do Bombeiro.
Bombeiro
Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes apoios, mediante a celebração de
protocolos:QACAPO • 250€/mês • - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação:
comparticipação de renda+ transporte utentes
QGAF - Gabinete de Atendimento à Família· 400€/mês - Renda Casa Abrigo (Apoio
Apoios Sociais· Protocolos de
a Mulheres Vítimas de Violência)
Colaboração com IPSS's, Instituições e
QCentro Social e Paroquial de Nossa Sr.e de Fátima - Berço de Nossa Senhora das
Movimento associativo .para 2016
Necessidades - 187,50€/mês - Renda da lojinha Social
QFundação AMA Autismo - 500€/mês · Comparticipação da renda das instalações
Q lris Inclusiva - 500€/mês - Comparticipação da renda das instalações
QServiços Sociais dos Trabalhadores Municipais· 2.700 €/Mês· Colaboração na
concretização dos programas anuais de formação dos funcionários +
funcionamento do bar;
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QAPPAOCM - 250€/mês - Comparticipação das despesas com programas de
reabilitação do indivíduo portador de deficiência
QAssociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo 2.250€/mês - Utilização de parte do Salão Nobre da AHBWC para instalação
provisória de serviços camarários
QAssociação Reformados Pensionistas do Distrito de Viana do Castelo - 375€/mês Despesas de administração do Centro de Convívio
QCasa dos Rapazes e Oficinas de S. José 500€/mês - Despesas relacionadas com os
fins sociais prosseguidos pela Associação (formação e oportunidade de inserção
social dos utentes)
QCruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário do Alto Minho - 550€/mês Despesas com organização e realização de ações de formação sobre 1.os Socorros
destinadas a profissionais de JI e Escolas vi Ciclo
QGAF - Gabinete de Atendimento à Família - 330€/mês - Fundo de emergência para
apoio a situações de crise e carências graves das famílias acompanhadas pelo
CAFAP - 4.000€/mês - Contributo ao apoio a necessidades específicas e pontuais de
famílias sinalizadas
QCentro Social e Paroquial da Areosa - 350€/mês - Colaboração na resposta a
necessidades específicas e pontuais das famílias residentes nas Urbanizações
Municipais do Malhão e do Lugar do Meio, de acordo com as valências existentes
na Instituição
QFundação AMA Autismo - 500€/mês- Comparticipação custo de contratação de
equipa técnica especializada
QCáritas Diocesana de Viana do Castelo - 4.000€/mês - Contributo ao apoio a
necessidades específicas e pontuais de famllias sinalizadas
QFábrica da Igreja Paroquial de São Lourenço da Montaria - 700€/mês - Contributo à
prestação de serviços de alimentação e higiene a munícipes carenciados
QJunta de Freguesia de Montaria - 450€/mês - Protocolo de colaboração para
comparticipaç:lo nas despesas inerentes ao transporte dos Idosos para o Centro de
Convívio
QSociedade de s. Vicente de Paulo- Conselho Central de Viana do Castelo 500€/mês - Contributo ao apoio a necessidades especificas e pontuais de famílias
sinalizadas
QCentro Social Paroquial de Areosa - 255,00€/mês - Comparticipar despesas com
limpeza, conservação e manutenção do local e confecionar pequenas refeições aos
participantes;
QJunta de Freguesia de Areosa - 500,00€/mês - Garantir o transporte dos
participantes (deslocações para o local das atividades e atividades exteriores)
QJunta de Freguesia de Alvarães - 350,00€/mês - Comparticipar despesas com
limpeza, conservação e manutenção do local e transporte dos participantes
QUnião de Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda - 600,00€/mês Comparticipar despesas com limpeza, conservação e manutenção do local e
transporte dos participantes
QAPPAOCM - Entrega da administração da habitação n.116 (T2) da Urb. Municipal
Costeira -Alvarães
QIPVC- Escola Superior de Saúde - Colaboração com o Gabinete Cidade Saudável
para promoção das condições de saúde e de vida da população
QIPVC- Escola Superior de Educação- Colaboraç:lo nas áreas de formação,
investigação, avaliaçfo e intervenção social e educacional, bem como em projetos
de desenvolvimento no âmbito do envelhecimento da população
QOirecção-Geral de Reinserção Social- Colaboração na disponibilização de postos de
trabalho não remunerados para condenados a: Prestação de Trabalho a Favor da
Comunidade ou Substituição da Multa por Trabalho
QCoração Delta - Associação de Solidariedade Social - Cooperação a nível do
voluntariado de proximidade para colmatar a solidão dos idosos no seu domicílio
QINR - Instituto Nacional para a Reabilitação- SIM-PO-Serviço de Informação e
Mediação para Pessoas com Deficiência

6

Regulamento para a Concessão de
Estabelecimento de Exploração de
Bebidas no Interface de Transportes Aprovação

Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento

1

7

Construsport, Construção Civil e Obras
Públicas, Lda. - Processo de Obras
404/14- Parque Empresarial da
Meadela
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ttr.

Deliberado, por unanimidade, emitir decisão favorável nos termos das informações
técnicas, bem como na condição do exercício da atividade apenas ocorrer no interior
do edifício, devendo, deste modo, esta condição ser expressa no alvará de utilização.
Deve, também, a requerente ficar ciente que, se a condição do exercício de atividade
não for cumprida, reserva a Câmara Municipal o direito de cessar a utilização, por
utilização da área descoberta/logradouro para fim diverso n:lo previsto no respetivo
alvará de utilização.
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Deliberado emitir parecer favorável relativamente ao pedido de isenção do imposto
municipal sobre transmissões onerosas de imóveis, apresentado por Alberto Jorge
Mateus Bispo Gonçalves de Sousa, NIF 21430336S, sobre a aquisição do prédio rústico
Emissão de parecer prévio vinculativo
descrito na Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o n.2
favorável - Isenção de IMT - Retificação
56/19860514 e inscrito na matriz predial respetiva sob o art.e 3590, sito na freguesia
da Deliberação de 03 de Março de 2016
de Geraz do lima (S. Maria, S. Leocádia, Moreira) e De:lo, no âmbito do artigo 6.2,
alínea j) do mesmo Código. Mais foi deliberado que o reconhecimento desta isenção
deverá limitar-se, no entanto, ao valor constante do art.e 9.e do mesmo diploma legal.
Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes apoios:Apoio ao desenvolvimento da atividade
Clube De Vela De Viana Do Castelo - 688,SOC
náutica em contexto escolar Darque Kayak Club - 3.966,00C
aditamento
Surf Clube De Viana - 5.355,50€
Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes apoios:Vencer a idade com saúde 2015/ 2016- QUF Cardielos e Serreleis - Piscina Municipal Frederico Pinheiro e Pavilhão Municipal
apoio às Juntas de Freguesia Santa Maria Maior - 1.209,00C;
aditamento
Q UF Mazarefes e Vila Fria - Piscina de Barroselas - 3.000,00C
QUf Torre e Vila Mou - Piscina Municipal Frederico Pinheiro-1.440,00C
Contrato Promessa de Compra e Venda
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato promessa de compra e
com lnterrod - Produtos Florestais, Lda.
venda
- aprovação da minuta
Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS, 2 votos contra do PSD e 1 abstenção
Alterações orçamentais
da CDU
Ratificação de Despachos
Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos
Período Intervenção Público
Intervenção de: Pires Viana, Armando Sobreiro e Dario Sá
Deliberado aprovar, por unanimidade, a ata desta reunião, em minuta, nos termos do
Aprovação da ata em minuta
número 3 do artigo 572 da Lei n.11 75/2013, de 12/09

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos

J•J\./'{"'<' n

lugares públicj do estilo.

E eu,

Chefe de Divisão Administrativa e de

Recursos Humanos desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 29 de Abril de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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