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. 56º. do Anexo Ida Lei nº. 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal em s ua reunião realizada em 7 de Dezembro do
corrente ano, cuja ata foi a provada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes
deliberações:
Ponto
nº

Assunto

Resolução

1

Aprovação da Ata da Reunião Anterior

Deliberado por unanimidade aprovar a acta da reunião de 23 de Novembro

2

Aprovação do Investimento a Financiar por
Empréstimo de Medio e Longo Prazo

Deliberado por unanimidade solicitar autori zação à Assembleia Municipal
para que os investimentos sejam financiados por um empréstimo de médio
e longo prazo a contrair até ao valor de ( 4.859.298,91, prazo de vencimento
de 12 anos e período e prazo de utilização do capital de dois anos.

3

Autorização contração Empréstimo para
financiamento de investimento

Deliberado por unanimidade solicitar autorização à Assembleia Municipal
para a contração de um empréstimo de médio e longo prazo (doze anos) no
valor de ( 4.859.298,91 (.

Fixação das Taxas de Imposto Municipal Sobre
Imóveis- IM!

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal a fixação das seguintes taxas do Imposto Municipal sobre
Imóveis, aprovado pelo Dec. Lei n.2 287/2003, de 12 de novembro, na
redação dada pela Lei n.264-B/2011, de 30 de dezembro: C:,A prevista na alínea a) do artigo 1122 do CIMI - Prédios rústicos: 0,8 %;
C:::-a prevista na alínea c) do artigo 1122 do CIMI - Prédios urbanos
avaliados:- 0,37 %;
~Majorar até 30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, de
acordo com o n2 8 do artigo 1122 do CIMI, para incentivar a reabilitação
urbana destes prédios.
C:::-A dedução ao valor do IMI em função do número de filhos, prevista no n.2
1 do artigo 112.2-A do CIMI, aditado pelo artigo 162.2 da Lei 7-A de 30/03,
de acordo com a seguinte tabela:
N.2 dependentes a cargo
Dedução Fixa
20€
1
40€
2
3ou mais
70€

5

Lançamento de Derrama Sobre o Lucro
Tributável do IRC Relativo ao Ano de 2017

Deliberado por unanimidade propor à Assembleia Municipal, o lançamento
de uma derrama correspondente a 1,5% do lucro tributável do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas relativo ao ano 2017, para os
sujeitos passivos com um volume de negócios superior a 150.000,00(, para
acorrer ao financiamento dos investimentos referidos na aludida proposta.

6

Participação Variável no IRS

Deliberado por unanimidade. propor à Assembleia Municipal a aprovação da
participação de 5% no IRS dos sujeito s passivos com domicilio fiscal no
concelho de Viana do Castelo, relat iva aos rendimentos do ano de 2017.

4

7

Taxa Municipal De Direitos De Passagem (TMDP)

8

3! Revisão ao Plano e Orçamento dos SMSBVC

9

Plano de Atividades e Orçamento da CMVC e
SMSBVC - 2018

10

Tarifário de Água, Saneamento de Águas
Residuais E Resíduos Sólidos Urbanos dos
SMSBVC para 2018

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 público, em local fixo.
Deliberado por unanimidade propor à aprovação da Assembleia Municipal
a 3 revisão orçamental dos SMSBVC
Deliberado por maioria com 7 votos a favor e 2 abstenções remeter para
aprovação da Assembleia Municipal, o Plano de Atividades e Orçamento
da CMVC e SMSBVC - 208
Deliberado por unanimidade aprovar os valores das tarifas previstas no
Anexo 4 do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais e no Anexo A da Estrutura e Regras de
Cálculo de Tarifas de Resíduos Sólidos, considerando a análise técnica às
regras previsionais prevista no POCAL.
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11

Acordos de Execução para Concretização da
Delegação das Competências nas Juntas De
Freguesia, Previstas nas Alíneas B}, E) E F) do N.º
1 do Artigo 132.2 da Lei n.2 75/2013, de 12 De
Setembro

12

Apoio às Juntas de freguesia para
melhoramentos e requalificação de espaços
públicos

13

Contrato lnteradministrativo de Delegação de
Competências- Transporte de alunos- circuitos
locais

14

Contrato lnteradministrativo de Delegação de
Competências- Recursos Humanos

15

Contrato lnteradministrativo de Delegação de
Competências-Transporte de Refeições;

16

Atribuição do Benefício de Isenção de IMTSDRC - Soluções de Reabilitação e Construção
Unipessoal, Ld.! - art.2 23.2-A do Código Fiscal
do Investimento

17

18

19

ATL De Natal Para Alunos Com Paralisia Cerebral
E Autismo

21

Alteração ao Regulamento de Estacionamento
de Veículos

23

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição às Juntas de Freguesia as
dotações necessárias com o objetivo de apoiar a disponibilização de
recursos humanos pelas Juntas de Freguesia, através da celebração de
contratos interadministrativos. Mais foi deliberado submeter à aprovação
da Assembleia Municipal os referidos contratos interadministrativos
Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição às Juntas de Freguesia as
dotações necessárias com o objetivo de apoiar a concretização do
transporte de refeições pelas Juntas de Freguesia, através da celebração de
contratos interadministrativos. Mais foi deliberado submeter à aprovação
da Assembleia Municipal os referidos contratos interadministrativos
Deliberado por unanimidade solicitar a Assembleia Municipal a aprovação
da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela venda
de uma parcela de terreno com a área de 2.500 m 2 , situada na ZI de S.
Romão de Neiva - 1! Fase, parcela essa a desanexar do prédio urbano
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1090, da freguesia de S. Romão
de Neiva e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.2

1551/20070130.
Deliberado por unanim idade solicitar a Assembleia Municipal a aprovação
Atribuição do Benefício de Isenção de IMT - Neves da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela venda
& Neves, Ld.! - art.2 23.2-A do Código Fiscal
de parcela de terreno com 5.493 m' a adquirir ao Município, na ZI de
Investimento
Alvarães, a desanexar do artigo matricial urbano n.2 2442, descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o n.2 436/ 19901009.
Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de alterações ao
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e
Regulamento Municipal de Taxas e Outras
Receitas de Urbanização e Edificação RMTUE Edificação RMTUE. Mais foi deliberado proceder a abertura do período de
discussão pública, nos termos habituais, que não deverá ser inferior a 30
Alteração
dias, nos termos do CPA.
Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal o Regime de Incentivos 2018 e consequente a alteração do
Regime de Incentivos 2018
" Regulamento Municipal de Taxas e outras Receitas de Urbanização e
Edificação".

20

22

Deliberado por unanimidade aprovar a celebração dos Acordos de Execução
para a concretização das competências previstas nas alíneas b}, e) e f) do nº
2 do art2 132, nas Juntas de Freguesia e aprovar a minuta de "Acordo de
execução de delegação para a concretização das competências previstas nas
alíneas b}, e) e f) do n2 2 do art2 132 da Lei n2 75/2013" e remeter os
mesmos para aprovação da Assembleia Municipal
Deliberado por unanimidade aprovar a transferência de recursos financeiro s
no valor global anual de 1.350.000,00 ( , para as Juntas de Freguesia como
forma de apoio ao melhoramento e requalificação de espaços públicos,
mediante a celebração um acordo com cada uma das freguesia s, para
formalizar os direitos e obrigações de cada uma das partes outorgantes.
Mais foi deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal uma
proposta de apoio às Juntas de Freguesias do concelho de Viana do Castelo
para salvaguarda dos interesses próprias das populações, nos termos da
alínea ccc) do n2 1 do art2 332, conjugado com a alínea j} do n2 1 do art2
252, ambos da Lei n2 75/2013 de 12 de Setembro.
Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição às Juntas de Freguesia
de dotações necessárias com o objetivo de apoiar a concretização do
transporte de crianças/alunos referenciados, através da celebração de
contratos interadministrativos de delegação de competências. Mais foi
deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal os referidos
contratos interadministrativos.

Regulamento De Títulos Honoríficos- Proposta
De Alteração
Criação de duas unidades orgânicas flexíveis 32
grau (Gabinete de Coesão territorial/Gabinete
de comunicação e imagem);

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição dos seguintes subsídio
para o ATL de Natal:~ - 4 .378,70( à AMA; ~ - 2.376,95€ à APCVC.
Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea rr) do n2 1 do
art. 332 da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar alterações ao
Regulamento de Estacionamento de Veículos
Deliberado por unanimidade submeter à aprovação da Assembleia
Municipal as alterações ao Regulamento de Títulos Honorífico s
Deliberado por unanimidade submeter a aprovação da Assembleia
Municipal a criação de duas unidades orgânicas flexívei s 32 grau

24

Lote Cabedelo- Hipoteca de Direito de Superfície

Deliberado por unanimidade autorizar a hipoteca sobre o direito de
superfície constituída a favor da empresa Feelviana, para construção do
empreendimento turístico do Cabedelo, em Darque.

25

Alterações Orçamentais

Aprovado por maioria com 7 votos a favor do PS e do PSD e 1 abstenção da
CDU
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Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de
trabalhos.

26

Ratificação De Despachos

27

Período Intervenção Público

Registou-se a intervenção de:- Pires Viana e João Passos

Aprovação da ata em minuta

Deliberado aprovar, por unanimidade, a ata desta reunião, em minuta, nos
termos do número 3 do artigo 572 da Lei n.2 75/2013, de 12/09

28

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo.
(
\
;_ Director de Departamento de Administração
E eu, ~ ~ '1\,j'..

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 11 de Dezembro de 2017.
O PEESIDENTE DA CÂMARA,
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