Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
DO CASTELO:
Faz público que, mediante proposta desta Câmara Municipal formulada por
deliberação tomada em sua reunião de 15 de Fevereiro corrente, a Assembleia Municipal
deste concelho, na sua sessão ordinária realizada em 23 do mesmo mês de Fevereiro,
deliberou aprovar as seguintes alterações ao:-

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
( .. .)

CAPÍTULO li
Actividades específicas
( ... )

SECÇÃO X
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER
Artigo 73.0
Taxa de utilização das piscinas municipais
( ... )
9. Durante o ano de 2018, a redução, excepcional, de 30% do valor final das taxa s de utilização dos
equipamentos desportivos municipais por clubes e associações desportivas do concelho, nas áreas
de aprendizagem, formação e competição, e ainda e relativos aos itens estabelecidos no Capítulo
X - Utilização de Equipamentos Desportivos e de Lazer, Quadros XXVlll a XXX, da Tabela de Taxas e
Licenças Municipais.

Artigo 74°
Taxas de utilização dos Pavilhões Municipais
( .. . )
5. Durante o ano de 2018, a redução, excecional, de 75% nas áreas de aprendizagem/formação e de
50% na área do treino de competição, e na área de competição, do valor final das taxas de utilização
dos equipamentos desportivos municipais por clubes e associações desportivas do concelho, e
relativos aos itens estabelecidos no Capítulo X- Utilização de Equipamentos Desportivos e de Lazer,
Quadros XXXI a XXXVI, pontos 1 e 4 da Tabela de Taxas e Licenças Municipais.

NORMA TRANSITÓRIA
O presente Regulamento terá início de produção de efeitos após a sua publicação no Diário da
República.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo.
E eu,
- 1. ~ \i~
Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.

OP

Director do Departamento de Administração

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 26 de Fevereiro de 2018
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