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 18 de Julho do corrente
ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto n'
1

Assunto
Aprovação da Acta da Reunião Anterior

Resolucão
Deliberado por unanimidade aprovar a acta da reunião de camara de 3 de Julho
Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia Municipal.
Mais foi deliberado, ao abrigo do artigo 28º nº 1 alínea a) da Lei 75/2013, de 12 de
Setembro, solicitar a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia
Municipal por motivo de urgência, fundamentada pelo disposto no nº 3 do artigo
27º da Lei nº 2/2004, de 15/01, que estabelece o prazo máximo de 90 dias para a
abertura do procedimento concursai após designação em regime de substituição
de titulares para os referidos cargos.
Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição dos seguintes apoios:QJF Amonde - 10.000,00 C - Construção da Casa Mortuária e Instalações
Sanitárias - 2.! fase
c:;;J F Areosa - 2.800,00 (-Requalificação da Rua Bom Pastor
~JF Castelo de Neiva - 5.000,00 ( - Arranjo de trator e máquinas roçadoras
e:> JF Montaria - 10.000,00 ( - Requalificação/ Refuncionalização da antiga Escola
de Trazâncora -1! Fase
~JF Chafé - 15.000,00 ( - Aquisição de trator
~JF Mujães - 9.000,00 ( - Pavimentação da R. N. Sr.! da Expectação - conclusão
c::>JF Neiva - 4.500,00 ( - Reperfilamento da Av.! de St.! Ana (CM 1208) conclusão
~JF Outeiro - 15.000,00 ( - Requalificação do Centro Cultural de S. Martinho - 4.!
fase
c::>UF Viana do Castelo (St.! Maria Maior, Monserrate) e Meadela - 3.000,00 ( Obra s de manutenção e recuperação do Adro da Igreja de St.! Cristina Meadela
c:::>JF Vila Nova de Anha - 3.000,00 ( - Reparação de trator e pintura da Capela do
Repouso
Deliberado por unanimidade aprovar na 1! fase um apoio de 150.000( à
Viana Festas, com vista à preparação das Festas d' Agonia . A este apoio acresce a
transferência da exploração do terrado, no período de 1 a 28 de agosto, assim
como a disponibilização do apoio logístico dos Armazém das Festas, da DCPM, da
DETE e da DVI, bem como dos materiais necessários à montagem do Cortejo
Etnográfico e da Festa do Traje.
Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 3.600,00( à APPACDM de
Viana do Castelo para atividades de natal

2

Recrutamento dos Cargos de Direção
Intermédia de 2º e 3.º Graus - Designação de
Júri

3

Apoios às Juntas e Uniões das Freguesias

4

Apoio às Festas d' Agonia - 1! Tranche

5

Apoio APPACM -Atividade de natal

6

Apoio á Realização do festival Internacional
de Folclore do Alto Minho

Deliberado por unanimidade aprovar a transferência de 35.000,00( à VianaFestas
como apoio à realização do festival internacional de Folclore

Atribuição do Benefício de Isenção de IMT MJS ASR - Brand Licensee, Unipessoal, Ld.I,
-- retificação
Atribuição do Benefício de Isenção de IMT Ventestival, Ld.! - art.º 23.º-A do Código
Fiscal do Investimento

Deliberado por unanimidade solicitar à Assembleia M unicipal a aprovação da
concessão do benefício fiscal de isenção total de IM T devido pela presente
transação.
Deliberado por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da
concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela presente
transação.

9

Atribuição do Benefício de Isenção de IMT Fortissue Produção de Papel SA - retificação

Deliberado por unanimidade solicitar à Assembleia M unicipal a aprovação da
concessão do benefício fi scal de isenção total de IMT devido pela presente
transação

10

Operação urbanística de
licenciamento
" Instalação de infraestrutura de estação de
radiocomunicações" - PO n.2 508/ 17, em nome
de NOS Towering - Gestão de Torres de
Telecomunicações, SA, - Monte da Ola
freguesia de Vila Nova de Anha, concelho de
Viana do Castelo - Pedido de Reconhecimentc
De Interesse Público Municipal

Deliberado por unanimidade remeter para aprovação d a Assembleia Municipal o
reconhecimento de interesse público municipal da operação urbanística de
licenciamento da " Inst alação de infraestrutura de estação de
radiocomunicações" - PO n.2 508/ 17.
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13

Regulamento Municipal de Ocupação do
Espaço Público e Publicidade no Município
de Viana do Castelo
Declaração de Utilidade Pública {OUP) Execução de interseção giratória em
Mazarefes {EN 308)
Expropriação de terrenos para a obra de
"Acesso Rodoviário ao Porto Comercial de
Viana do Castelo" - Afetação de terrenos da
Câmara Municipal

Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos

Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos
Deliberado por unanimidade solicitar á Assembleia Municipal, a aceitação da
afetação das descritas parcelas de terreno à obra de construção dos "Acessos
Rodoviários ao Porto Comercial de Via na do Castelo", sem qualquer
contrapartida financeira, uma vez que a via será integrada na Rede Rodoviária
Municipal

15
16

Alterações Orçamentais

Deliberado por unanimidade, nos t ermos do n.2 3 do artigo 164.2 do Código do
Procedimento Administrativo, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo
Presidente da Câmara :1. O despacho de 02/02/2018, pelo qual foi concedido o direito de audiência prévia
à VianaCais - Investimentos Imobiliários, Lda., sobre a intenção da Câmara
Municipal efetuar a advertência prevista na alínea a) do n.2 2 da cláusula décima
primeira do contrato;
2. o despacho de 26/03/ 2018, pelo qual foi determinada a realização da
advertência prevista na alínea a) do n.2 2 da cláusula décima primeira do
referido Contrato de Concessão, concedendo-se à VianaCais - Investimentos
Imobiliários, Lda . um prazo de 30 dias para proceder às necessárias correções;
3. O despacho de 13/ 7/ 2018, pelo qual se procedeu à retificação, nos termos do
art.2174.2 do Código do Procedimento Administrativo, do sentido do despacho
de 26/ 3/ 2018.
Deliberado por unanimidade aprovar alterações ao orçamento municipal em vigor

Ratificação De Despachos

Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da o rdem de t rabalhos

17

Período Intervenção Público

Registou-se a intervenção de:Costa Pereira E Miguel Gramacho Em
Representação do STAL, Isabel Araújo, Armando Sobreiro

18

Aprovação da ata em minuta

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

I~

Concessão de exploração do Complexo
Turístico da Marina - Ratificação

Para constar se lavrou o prese nte edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo. . _ • ( )
E eu, ~~ L-- Diretor de Departamento de Administração
Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 19 de Julho de 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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