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 L€i nº. 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 29 de Março de 2018,
cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto
nº
1

Assunto
Aprovação da Ata da Reunião Anterior

Resolução
Deliberado por unanimidade aprovar a acta da reunião de camara de 15 de
Março
Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de procedimento concursai
para constituição de reservas de recrutamento, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para as funções
a seguir referidas:
carreira/ categoria de Assistente Operacional:
Auxiliar de Ação Educativa
Canalizador
Condutor de máquinas pesadas

2

Planeamento Recrutamento 2018

Cozinheiro
Motorista de pesados
Cantoneiro (vias municipais)
Jardineiro
Coveiro

Carreira /categoria de Técnico Superior:
Engenheiro Florestal
Engenheiro Civil
Arquiteto
Computação gráfica, planeamento e SIG

3

Protocolo de Colaboração IAPMEI- Espaço
Empresa

Deliberado por unanimidade, aprovar um Protocolo, que terá por objeto a
instalação de uma estrutu ra de prestação de serviços de atendimento às
empresas, no concelho de Viana do Castelo, designada "Espaço Empresa" .

4

Mês da Prevenção dos Mau s Tratos na Infância e
Juventude: Apoio à CPCJ;

Deliberado por unanimidade, autorizar despesa até ao valor de 3.000,00€.

5

Apoio ao Centro Social e Paroquial Nossa
Senhora de Fátima

6

Empreitada Ampliação da Rede de Águas
Residuais em Mazarefes (2! Fase) - Minuta
Contrato (Ratificação);

7

ORU Cidade Poente- Abertura de Discussão
Pública

8

ORU Darque- Abertura de Discussão Pública

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro
Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, no valor de 951,33€, para
pagamento da ligação do Gás Natura l do edifício do novo refeitório social
Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico pelo
qual foi aprovada a minuta do contrato referente à empreitada,
" AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS EM MAZAREFES - 2! FASE" ,
bem como autorizou o Presidente do Conselho de Administração a outorgar
o respetivo contrato
Deliberado por unanimidade, proceder à abertura do período de discussão
pública da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática da Área de
Reabilitação Urbana da Cidade Poente, o qual será promovido nos termos
do previsto no art.2 89.2 do RJIGT, aprovado pelo Decreto -Lei nQ 80/2015,
de 14 de maio, terá a duração de 20 dias e deverá ter início após o 5.2 dia
útil a seguir à publicação em Diário da República .
Deliberado por unanimidade, proceder à abertura do período de discussão
pública da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática da Área de
Reabilitação Urbana de Darque, o qual será promovido nos termos do
previsto no art.2 89.2 do RJ IGT, aprov ado pelo Decreto -Lei n2 80/2015, de
14 de maio, terá a du ração de 20 dias e deverá ter início após o 5.2 dia útil
a seguir à publicação em Diário da República.
/
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9

ORU Frente Ribeirinha de Viana do CasteloAbertura de Discussão Pública

Deliberado por unanimidade, proceder à abertura do período de discussão
pública da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática da Área de
Reabilitação Urbana da Frente Ribeirinha de Viana do Castelo, o qual será
promovido nos termos do previsto no art.2 89.2 do RJIGT, aprovado pelo
Decreto -Lei n2 80/2015, de 14 de maio, terá a duração de 20 dias e deverá
ter inicio após o 5.2 dia útil a seguir à publicação em Diário da República.

10

Atribuição do Benefício de Isenção de IMTNeves & Neves, Lda.- Retificação de Artigo;

Deliberado por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação
da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela
presente transação

11

Atribuição do Benefício de Isenção de IMTSERRATEC- Produção de Componentes
Industriais, SA- art.2 23.2 A do Código Fiscal do
Investimento

Deliberado por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação
da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela
presente transação

12

Aquisição de Lote Na zona Industrial de Chafé

Deliberado por unanimidade, remeter a proposta para aprovação da
Assembleia Municipal

13

Declaração de Não Caducidade do Plano de
Intervenção em Espaço Rústico - Afife, Carreço e
Areosa

Deliberado por unanimidade determinar a não caducidade do Plano de
forma a garantir a solidez das fases subsequentes, pelas razões invocadas
na transcrita proposta, autorizando a extensão do prazo pelo período de
24 meses

Revogação da Deliberação: Licença de
Construção/direitos Adquiridos

Deliberado por unanimidade remeter a proposta para aprovação da
Assembleia Municipal

14

Alterações Orçamentais

Deliberado por unanimidade, aprovar as alterações orçamentais

15

Ratificação De Despachos

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara
de 16 de Março corrente pelo qual aprovou a minuta do contrato relativa à
empreitada de "Requalificação e Modernização da Escola Básica da Escola
Básica e Secundária de Barroselas"

16

Período Intervenção Público

Registou-se a intervenção de Pires Viana

17

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.
E eu,

C\t ~J)__,

Diretor de Departamento de Administração

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 3 de Abril de 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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