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 Ida Lei nº. 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 31 de Agosto do corrente
ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto
nº

Assunto

Antes
Voto de Louvor

Deliberado por unanimidade aprovar um voto de louvor à Comissão de
Festas d' Agonia

Aprovação da ata da reunião anterior

Deliberado por unanimidade aprovar a acta da reunião de 3 de Agosto
corrente.

2

Moção apresentada pela CDU

Deliberado por unanimidade consultar todas as organizações sindicais
com vista ao ape rfeiçoamento do atual ACEP- Acordo Coletivo do
Empregador Público de Viana do Castelo n.2 75/2016 que foi publicado a
19 de janeiro de 2016, relativame nte às matérias de segurança e higiene
no trabalho, e ainda quanto à duração e organização dos tempos de
trabalho, devendo ser constituído um grupo de trabalho que terá como
fim o estudo das propostas eventualmente apresentadas e propor uma
nova formulação que corresponda aos interesses da autarquia e também
tendo em consideração os direitos dos funcionários da autarquia .

3

3ª Revisão Orçamental da Câmara Municipal de
Viana do Castelo

Deliberado por unani midade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal a 3• Revisão Orçamental da CMVC

4

Atribuição do Benefic io de isenção de IMT ( Imposto
Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis)
- Cadilhc & Santos. Lda - Rectificaçào

Deliberado por unanimidade solicitar a Assembleia Municipal a
aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT
devido pela transação do lote de terreno sito na Zona Industrial de Viana
do Castelo. 1 Fase. freguesia de Chafé. concelho de Viana do Castelo.
com a área de 11.000.00 m'. inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
39 13-P. de Chafé. e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Viana do Castelo. sob o número 3420/20 17073 1.

5

Atribuição do Beneficio de isenção de IMT (Imposto
Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis)
- Eurostyle Systems Portugal. SA - Rc..-ctificaçào

Deliberado por unanimidade solicitar a Assembleia Municipal a
aprovação da concessão do benefício fi scal de isenção total de IMT
devido pela transação do lote de terreno para construção urbana
idcnti ficado

6

Plano de Pormenor do Parque da Cidade - Proposta
de a lteração dos parâmetros urbanísticos (destino e
árt-as de implantação e de construção) do edifício a
construir no lote o - Proc. A YL20 17/00389

Deliberado por maioria com 5 votos a favor do PS. 2 contra do PSD e 1
abstenção da C DU. solicitar a Assembleia Municipal a aprovação de
alteração dos parâmetros urbanísticos (destino e áreas de implantação e
de construção) do cdific io a constmir no lote "O"

7

Operação urbanística de ·•ampliação. fun cionalinção
de cdificio e requalificação de espaços cxteriorl'S para
a Estrutura Operacional de Emergência do Neiva do
Centro Humanitário do Alto Minho da Cruz
Vermelha"- Pedido de Reconhecimento de Interesse
Público Municipal

8

Operação de beneficiação de Passagens Hidráulicas.
EN 's 305 e 202 - Pedido de Reconhecimento de
Interesse Público Municipal

9

Operação urbanística de "regularização de instalação
ur· - RSP nº 274 17 - Pedido de Rl-conhecímcnto de
interesse Público Municíoal

10

Operação urbanística de "regularizaçào/ampliaçào
instalação UI .. - Proc. N"437/ 15- Plxlido de
Reconhecimento de Interesse Público Municipal

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal o reconhecimento de interesse público munic ipal da operação
urbanística de ..Ampl iação. Refuncionalizaçào de Edificio e
Requalificação de Espaços Exteriores para a Estrutura Operacional de
Emergência do Neiva do Centro Humanitário do Alto Minho da Cruz
Vermelha".
Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal o reconhL'CÍmcnto de interesse público municipal da operação
urbanística de Operação de beneficiação de Passagens Hidráulicas. EN 's
305 e 202.
Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Asst:mblcia
Municipal o reconhecimento de interesse público municipal da operação
urbanística de ··regu larizacão de instalação UI" - RSP nº 274 17.
Deliberado por unanim idade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal o reconhL'Cimcnto de interesse público municipal da operação
urbanística de "Regularização Ampliação instalação UI" - Proc. N"
437 15.

li

Operação urbanística de "ampliação instalação UI" Proc. Nº 227/ 17 - Pedido de Reconhecimento de
Interesse Público Municipal

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal o reconhecimento de interesse público municipal da opcr.1ção ,,
urbanística de ··ampl iação instalação UI" - Proc . Nº 227/ 17.

Ordem
Dia

1
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12

Protocolos de Colaboração com Juntas de Freguesia

13

Protocolos de Colaboração com Juntas de Freguesia retificação da deliberação de 3 de Agosto de 20 17

14

Acordo de colaboração entre o Município de Viana
do Castelo e a Plural Entc1tainmcnt PortuJ?al
IV Jomadas Empn.'Sariais do Alto Minho - Apoio à
C EVAL

15
16

Apoio Atividade Desportiva - Medida 2

Ddiberado por unanimidade a atribuição dos seguinK'S subsídios
JF Carreco
5.000
Manutenção da Ciclovia Litoral
25.000 Eauioamento S. Mamede
JF Areosa
3.000
Reoaracão Trator
Re,,,.,,.,ão Trator
JF Castela Neiva
3.000
U.F Mazarefes 1Vila
10000 Reabilitação Balneários Vila Fria
Fria
JF Montaria
10.000 Requalificação Escola - Turismo Natureza
JF Amonde
15.000 Acessos e Envolvente IQreia
U.F Subportela,
Arruamento lgre1a e Infraestruturas
Deocriste, Portela
20.000
Envolventes
Susà
15.000 Rua Aauas Férreas
U.F. Nogueira,
Meixedo, Vilar Murteda 20.000 Pavimentações Rua Loureiro, Bairro Loureiro,
Quelha do Real, Rua de Leiros e Mata da Presa
Pavimentações- 1' Fase - Caminho Agros,
30.000 Rua Fonte Agra. Rua Fiai, Caminho Fonte
U.F. Geraz Uma (Sta
Arezela, Cantinho da Laboreira, Caminho Cais
Mana. Sta. Leocádia,
Moreira) Deão
1' fase Passeios EM550-1 - Sta. Leocádia e
15.000
AlarQamenlo Curva de Paredes
3.500
Arranjo Urbanístico Cruzeiro
JF S Romão do Neiva
1.500
EQUIPéW'llento Corta Relva
Deliberado por unanimidade aprovar a retificação da deliberação tomada
em 3 de Agosto corrente na parte onde atribuiu um subsidio de 11.400€ à
J F de Ati le no sentido de que essa verba é destinada à obra de
,,
"Requalificação Capela de S. Roque
Deliberado por unanimidade aprovar o acordo de colaboração que tem
como objecto a novela ·· Herdeira'·
Deliberado por unanimidade a atribuição de um subsídio no montante de
2.500 €à CEVAL para apoio desta organização.
Deliberado por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios
ASSOCIAÇÕES/CLUBES
OBRA
1
1 APOIO 1
Sociedade Instrução Recreio Areosense 1 Remodelação Sede 1 3S.OOO.OO C 1
Deliberado por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:ATIVIDADE
1
1 APOIO
1 Campeonato Internacional 1
20.000,00 {
Professores Dança Salão Internacional Danças Salão

ASSOCIAÇÃO/CLUBE
1
1 APPDSI - Associação Portuguesa

17

EscavaçÕl'S arqueológicas - Castro S. Si lvestre

19

EscavaçÕL'S arqueológicas - Gravuras Rupestres da
Breia

Deliberado por unanimidade a atribuição de um subsídio no valor de
1.000€ à Junta de Freguesia de UF Cardielos/Sc1Telcis que acolheu toda a
equipa de investigadores e deu apoio logístico a todos os trabalhos.

20

Apoio à deslocação de representante Parlamento
Europeu dos Jovens - Fónun lntemacional na Grécia

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um subsidio a lnt!s
Correia da Silva. que se traduz num apoio de 50% do custo da totalidade
das viagens

Rctilicação da del iberação de 11 de Julho de 2016

22

Revogação da reversão de Bilheteira

23

Apoio à deslocação dos TI1e OafS a Taiwan

24

25

~"

ASSOCIAÇÃO/CLUBE
DESLOCAÇÕES
APOIO
Escola Desportiva Viana
Campeonato Ultra Trail - Açores 2.100,00{
Assoe. Cultural Recreativa Vila
Tour Timor BTI
1.500,00 {
Franca
Deliberado por unanimidade a atribuição de um subsídio de 3.000 € à
Junta de freguesia da U. F. de Cardielos e Serreleis dL"Stinado a fa1.cr face
aos encargos do campo de trabalhos.

18

21

Pas

Apoio Ati vidade Despo1tiva - Medida 4

Protocolo com o Agrnpamcnto de Escolas de Monte
da Ola (Escola E.B. 2.3 Carteado Mena) para
utilização dos serviços de refeitório da Escola R. B. 2.3
Carteado Mena pelos alunos da escola do I.'' C.E. B
Sra. das OI iveiras
Protocolo com Agrupamento de Escolas de Arga e
Lima (Escola E.B. 2.3 S Lanheses) para utilização dos
sen-iços de refeitório da escola E. B. 2.3 S Lanheses
pelos alunos da Escola do l .º C.E.B - Centro Escolar
de Lanhescs
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Del iberado por unanimidade retilicar a deliberação de 11 de Julho de
20 16. com um reforço no valor de 100€. referente à aquisição da revista
"O Pescador...
Deliberado por unanimidade revogar a deliberação de 3 de Agosto de
20 17 de reversão de bi lheteira do espetáculo Corália.
Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio de 3.000€.
a transferir à Junta de Freguesia de Vila Franca, para ajudar a custear as
despesas das viagens e alojamento
Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo. a vigorar para o ano
letivo de 20 16 20 17. que visa definir as condições de fom ccimmto de
refciçõe!> no refeitório da Escola E.B. 2.3 Carteado Mena aos alunos da
Escola do I.° C. E.B. da Sr:• das Oliveiras.
Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo. a vigorar para o ano
letivo de 2016 20 17. que visa definir as condições de fom t-cimento de
refeições no refeitório da Escola E. B. 2.3 S de Lanheses aos alunos da
Escola do I ." C.E. B. do CE de Lanhescs.
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26

27

Protocolo com Agrupamento de Escolas da Abelheira
(Escola E.B. 2.3 Viana do Castelo) para utilização d os
serviços de refeitório da Escola e. B. 2.3 Viana do
Castelo pelos alunos da Escola do 1.° C .E.B- EB I da
Abe lheira

Programa ··valorizar o Património..

28

Instituições de solidariedade social - apoio il
realização de obras. aquisição de viaturas e
equipamentos

29

Ampliação da Rede de Águas Residuais em Vila Fria
- Adjudicação

30

Ampliação da Rede de Águas Residuais cm
Mazarefos - Adjudicação

31

32

Protocolo de cooperação Financeira para a realização
da empreitada de protecçào e reabilitação do sistema
costeiro na Praia da Ínsua - especialidades de
paisagismo. mobi liário. telecomunicações e
electricidade - ratificação
Protocolo de cooperação Financeira para a realização
da empreitada de protccção e reabilitação do sistema
costeiro na Praia da Arda/Bico - especialidad ~'S de
paisagismo. mobiliário. telecomunicações e
electricidade - ratificação

33

Aprovação do projeto de execução. designação do
júri e lançamento da empreitada da ··Requalificação Envolvente Jardim D. Fernando e Rua de Santiago··

34

Ratificação de Despachos

35

Alterações Orçamentais

36

Período Intervenção Público

37

Aprovação da ata em minuta

Deliberndo por unanimidade aprovar o protocolo. a vigornr para o ano
letivo dc 20 16 2017. que visa definir as condições de fornecimento de
refeições no refeitório da Escola E.B. 2.3 de Viana do Castelo aos alunos
da Escola do l."C.E.B. da EB I da Abelheira.
Deliberado por unanimidade aprovar a inclusão de ma is dois edi ficios neste
programa:
LOCAL
VALOR
Igreja Paroquial de Darque
25.000
13.500
Capela de St! Catarina
Deliberado por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:- Q
6.000.00€. ao Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo para
aquisição de uma viatura; ~ 3.000.00€. à Methamorphys - Associação
Pm1uguesa para o Desenvolvimento Humano para aquisição de uma
viaturn; Q 8.500.00€. à Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora de
Fátima para aquisição de equipamento para a Lavandaria Social; e;,
30.000.00€. ao Centro Paroquial e Social de Riba-Lima para obras na
Creche. Centro de Dia e Lar Residencial; Q 2.270.00€, ao Centro Social e
ParOQuial de Mazarcfes oara reparacão de uma viatura
Deliberado por unanimidade aprovar a deliberação do conselho de
administração de 1010812017 pelo qual fo i adjudicada a empreitada ao
concmTente Manuel da Silva Percirn & Filhos. Lda .. pelo valor de
549.955.48 € + IV A
Deliberado por unanimidade aprovar a deliberação do conselho de
administração de 23 08120 17 pelo qual foi adjudicada a empreitada ao
concorrente Boaventura & Boaventura Lda .. pdo valor de
605.70 l .55€+1V A
Deliberado por unanimidade ratificar o Protocolo celebrado cm 11 de
Agosto corrente com a Polis Litoral e que teve como objecto a "Empreitada
de Prowção e Reabilitação do Sistema Costeiro na Praia da Ínsua Especialidades De Paisagismo. Mobiliário. Tclccomun icações e
Electricidade..
Deliberado por unanimidade ratificar o Protocolo celebrado cm 11 de
Agosto con-ente com a Polis Litora l e que teve como objccto a ·' Empreitada
de Protecçào e Reabilitação do Sistema Costeiro na Praia da Arda;Bico Especialidades de Paisagismo. Mobiliário. Telecomunicações e
Electricidadc..
Deliberado por unanimidade aprovar a abe11ura do procedimento por
concurso público, o projeto de execução e de todas as peças do
procedimento e designação do júri
Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trnbalhos
Aprovado por maioria com 5 votos a fa vor do PS, 2 votos contra do PSD
e 1 abstenção da CDU
Registou-se as seguintes intervenções:- Pires Viana e João Correia
Deliberado aprovar, por unanimidade, a ata desta reuniã o, 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 do estilo. _ _ / \
E eu,
~ 'fõ L
Director de Departamento de Administração

C"f \/\/

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 1 de Setembro de 2017.
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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