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 e m sua reunião realizada em 15 de Fevereirn do
corrente ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes
deliberações:
Ponto
nº

Assunto

1

Aprovação da Ata da Reunião Anterior

2

Protocolos com Juntas de Freguesia

3

Protocolos de Cooperação com a íris Inclusiva e
a Methamorphys

Resolução
Deliberado aprovar por unanimidade a acta da reunião de camara de 9 de
Fevereiro
Deliberado por unanimidade, aprovar os seguintes apoios:qJF Lanheses - € 12.500,00, para Aquisição Terrenos Cemitério
q JF S. Romão do Neiva - € 18.000,00 para Apoio Viatura - 2! prestação
q UF Mazarefes e Vila Fria - € 20.000,00, para Casa Mortuária de
Mazarefes - 2! fase
qUF Torre e Vila Mou - € 19.000,00, para Requalificação Rua Fonte Negral
q JF Vila Nova de Anha - € 16.500,00, para Pavimentação Ruas Benemérito
João Sampaio, Camboas e Beco do Martinho.- l! Fase
qJF Vila de Punhe - € lS.000,00 para Beneficiação/Pavimentação Carrascas
Deliberado por unanimidade aprovar os seguintes protocolos:q íris Inclusiva -Associação de Cegos e Amblíopes que atribui um subsídio
m ensal de €250,00, como contributo para o cabal desenvolvimento dos
fins sociais prosseguidos pela Instituição.
Q Methamorphys - que atribui um subsídio mensal de €500,00 como
contributo para as despesas mensais afet as ao edifício .

4

Projeto de Regulamento de Feiras e Mercados
do Município de Viana do Cast elo

5

Minuta Contrato da "Ampliação da Rede de
Águas Residuais de S. Romão do Neiva" Ratificação

6

Incentivos à Prática Desportiva - Redução de
Taxas de Utilização dos Equipamentos
Desportivos

7

Campeonato Europeu de Bilhar -Apoio à
Participação

8

Protocolo de cooperação estratégica de
implementação e desenvolvimento do Centro de
Formação Desportiva de Vela do Agrupamento
de Escolas Santa Maria Maior

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento de Feiras
e Mercados do Município de Viana do Castelo bem como proceder a
abertura do período de discussão pública, nos termos habituais, que não
d everá ser inferior a 30 dias, nos termos do CPA.
Deliberado por unanimidade, nos t ermos do n2 3 do artigo 1642 do Código
do Procedimento Administrativo e n2 5 do artigo 1062 do Código dos
Contratos Públicos, ratificar a deliberação do conselho de administraçaod
dos SMSBVC de 9/2/2018 pela qual aprovou a minuta do contrato
referente à empreitada, Ampliação da Rede de Águas Residuais de S.
Romão do Neiva, bem como autorizou o Presidente deste Conselho de
Administração a outorgar o respetivo contrato.
Deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea g) do
número 1 do artigo 252 conjugado com a alínea k) do número 1 do artigo
332, ambos da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para
aprovação da Assembleia Municipal a alteração aos artigos 732 e 74 do
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais
Deliberado por unanimidade, aprovar os seguintes protocolos de
colaboração desportiva:Qcom a bilharista Maria Vânia de Oliveira Franco, para disputar várias
provas europeias pontuáveis para o ranking de apuramento que lhe
permitam a participação nas provas mundiais, como o Campeonato do
Mundo, uma dotação global de 3.000,00€, a transferir à Federação
Portuguesa de Bilhar
Q Bilharist a Henrique Correia, para disputar as 6 provas do Eurotour 2018,
cuja participação pode dar acesso aos Campeonatos da Europa e do
Mundo Absolutos, a dotação global de 4.800,00€, a transferir à
Federação Portuguesa de Bilhar
Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo com o Clube de Vela de
Viana do Castelo com um valor anual, para comparticipação de despesas
até€ 2.SOO
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9

Apoio Atividade Desportiva Regular- Medida 1

10

Apoio à Junta de Freguesia de Darque-Escavação
Arqueológica do Forno de Cal

11

Corso Carnavalesco - 11 de Fevereiro de 2018Subsídios às Associações

12

Apoio à Atividade- ZEPAM - Zé Pedro Associação
Musical

13

Constituição do Conselho Municipal de Educação
2017/2021

14

Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço
Público e Publicidade do Município de Viana do
Castelo

15

Delimitação de áreas de reabilitação urbana no
território de Viana do Castelo -Alteração do
quadro dos Benefícios fiscai s

16

Atribuição de Benefício de Isenção de IMT- 3LDB
Sociedade Imobiliária, S.A.

17

Zona Industrial do Viana do Castelo 2ª Fase Transmissão de Propriedade de lotes

18

Alterações Orçamentais

Deliberado por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de
trabalhos
Deliberado por unanimidade conceder um apoio de 1.804,10€, à Junta de
Freguesia de Darque
Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio de 350€
a cada grupo/associação que participe no Corso Carnavalesco com um
tota 1de 6. 650€
Deliberado por unanimidade apoiar a atividade desta associação musical
com a atribuição de um subsídio de 15.000€.
Deliberado por unanimidade ao abrigo do disposto no artigo 52 do
Decreto-Lei n2 7/2003, de 15 de Janeiro, remeter para aprovação da
Assembleia Municipal a Constituição do Conselho Municipal de Educação
Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento de
Ocupação do Espaço Publico e de Publicidade do Município de Viana do
Castelo bem como proceder a abertura do período de discussão pública,
nos termos habituais, que não deverá ser inferior a 30 dias, nos termos do
CPA.
Deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea r) do número
1 do artigo 252 conjugado com a alínea ccc) do número 1 do artigo 332,
ambos da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação da
Assembleia Municipal o seguinte:1 - Os benefícios fiscais que constam nos números 1 e 2, do Quadro dos
Benefícios Fiscais das ARU (s) aprovadas, passem a ser os que constam
dos artigos 452 e 712 do EBF;
2 - A isenção de IMI, seja renovada, a requerimento do proprietário, por
mais cinco anos, no caso de imoveis afetos a arrendamento para
habitação permanente ou a habitação própria e permanente.", nos
termos previstos na alínea a) do número 2 do artigo 452 do EBF;
3 - Se mantenham os benefícios resultantes da aplicação do Código do
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);
4 - Se mantenha, como medida adicional de incentivo, a redução em 50%
das taxas administrativas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito
dos processos relativos a ações de reabilitação, nos termos definidos
pela lei.
'Deliberado por unanimidade, remeter para aprovação da Assembleia
Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de
IMT devido pela presente transação
Deliberado por unanimidade autorizar a transmissão do direito de
propriedade do lote sito na Zona Industrial de Viana do Castelo -2ª Fase, S.
Romão de Neiva, com a área de 6882,00 m', inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 1161 e descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o número 1680/20091014, ai registado a favor de Caravela & Filhos,
Lda, pela inscrição 58/2001/03/12 para a Metaloviana, S.A ..
Deliberado por unanimidade, aprovar as alterações orçamentais

19

Ratificação De Despachos

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara
de 7 de Fevereiro corrente pelo qual aprovou a lista de "erros e omissões",
bem como autorizou a prorrogação de prazo para entrega das propostas
pelo prazo de 24 dias relativo à empreitada de " Reabilitação e
Funcionalização da Praça Viana" .

20

Período Intervenção Público

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

21

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

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo. _1.. • e-\
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Diretor de Departamento de Administração

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 16 de Fevereiro de 2018.
O PR SIDENTE DA CÂMARA,
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