
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 em sua reunião realizada em 14 de abril do corrente 
ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações: 

Ponto 
Assunto Resolução nº 

l 
Aprovação das atas da reuniões Deliberado por unanimidade remeter a apreciação deste assunto para a próxima 
anteriores reuni:lo camarária 

Deliberado aprovar os Relatórios de Atividades e Documentos de Prestação de Contas da 

Relatório e Conta de gerência - CMVC e 
Câmara e dos Serviços Municipalizados. Esta deliberação foi tomada por maioria com S 

2 
SMSBVC 

votos a favor do PS, e 4 votos contra do PSD e CDU 
Mais foi deliberado submeter os referidos documentos a apreciação da Assembleia 
Municipal e mandar remetê-los ao Tribunal de Contas. 
A-12 REVISAO DA CMVC - Deliberado submeter o referido documento a apreciação da 
Assembleia Municipal. 

3 
Primeira Revisão Orçamental -CMVC e Aprovado por maioria com S votos a favor do PS, 4 votos contra do PSD e CDU 
SMSBVC s-12 REVISAO DOS SMSBVC - Deliberado submeter o referido documento a apreciação da 

Assembleia Municipal. 
Aprovado por maioria com 8 votos a favor do PS e PSD e 1 abstenção da CDU 

Autorização da contração de 
Deliberado por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para a contração 
de um empréstimo de médio e longo, no valor de 2.128.638,0S euros, para aplicação 

4 empréstimo MLP para aplicação na 
exclusiva na amortização antecipada do empréstimo contratado com a Direção-Geral do 

amortização antecipada do empréstimo 
Tesouro e Finanças (PAEL), aproveitando taxas de juro mais favoráveis, o que permitirá a PAEL- Programa 11 
redução dos encargos com juros, num montante estimado de lSS.548,26 euros. 

Renovação da declaração de utilidade 
Deliberado, por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia Municipal a 5 pública- Intervenção da Defesa Costeira 

na Praia Norte -Aquisição de Terrenos 
renovação da declaração de utilidade pública 

Confirmação de benefícios fiscais Deliberado solicitar a Assembleia Munieipal a confirmação do beneficio de isenção total de 
6 municipais - Isenção de IMT - Feel IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis), da concessão a titulo de direito de 

Viana, Hotelaria SA superfície do lote com vista ao investimento projetado no Munidpio 
Atribuição de Beneficios fiscais 

7 municipais -Isenção de IMT - Eurostyle Deliberado solicitar a Assembleia Munieipal a aprovação da concessão do beneficio fiscal de 
Systems Portugal- Indústria de Plásticos isenç:lo total de IMT devido pela presente transação 
e de Borracha, Lda. 
Atribuição de Benefícios fiscais 

Deliberado solicitar a Assembleia Munieipal a aprovação da concessão do beneficio fiscal de 8 municipais- Isenção de IMT-Howa 
Tramico Automotive Unipessoal, Lda. 

isenção total de IMT devido pela presente transação 

ORU - Operação de Reabilitação Urbana 
Deliberado remeter para aprovação da Assembleia Municipal o projeto de ORU para a ARU 

9 para a ARU do -Centro Histórico de 
do Centro Histórico de Viana do castelo. 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 6 votos a favor do PS e CDU e 3 votos contra 

Cidade-Aprovação 
do PSD 

Proposta de adesão à Associação 
Deliberado aprovar os estatutos e autorizar a Câmara para participar na constituição da 10 Portuguesa de Cidades e Vilas 

Cerãmicas 
referida Associação. 

Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes apoios:-
QU.F. Geraz Lima/Oe:lo-15.000- Passeios Estrada Nacional - Moreira 

Protocolos de colaboração com Juntas e 
QU.F. Torre e Vila Mou - 20.000- Reabilitação Cobertura da Sede J.F. Vila Mou 

li QU.F. Serreleis/Célrdielos • 20.000- Rua Coveiros/Rua Duas Bicas Uniões de Freguesia 
qJf Muj:les - 11.000- Parque Infantil- Largo da Junta 
qJF Célrreço - 10.000- Rua dos Penedos 
qJf Freixieiro de Soutelo - 10.000- 11. Fase - Rua Moinho Cruzeiro 

Adenda ao Protocolo de Cooperação Deliberado por unanimidade, atribuir o seguinte apoio para a instalação destes serviços e a 
12 com a AEVC- Incubadora Criativa do adequação do espaço disponível às necessidades ele cada valência obrigam a obras de 

Alto Minho adaptação, que se estimam no valor de 27.301,46 (. 

13 Apolo às Comemorações do 2S de Abril 
Deliberado por unanimidade, atribuir um apoio de 2.SOOC ao Centro Cultural do Alto 
Minho, para apoiar as várias actividades programadas 

14 Protocolo de apoio à produção da Deliberado aprovar, por unanimidade apoiar a produção da longa-metragem "O 
lon11a-metragem "o Sentido da Vida" Sentido da Vida", através da comparticipação do montante de 30.000 euros 

15 Toponímia-Afife 
Deliberado aprovar, por unanimidade aprovar toponímia 21 de Dezembro de 2015 pela 
Assembleia de Freguesia de Afife 
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16 Toponimia-Santa Marta do Portuzelo 
Deliberado aprovar, por unanimidade a toponímia aprovada em 25 de Setembro de 
2015, pela Assembleia de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo 

Projeto de Regulamento de Gestão do 
Deliberado aprovar por unanimidade o projeto de Regulamento e submeter o mesmo 17 Parque Habitacional do Município de 

Viana do castelo 
a apreciação pública, pelo prazo de 30 dias 

Coração Solidário: atribuição de 

18 subsidios à Cáritas Diocesana de Viana Deliberado, aprovar por unanimidade a atribuição a cada uma das Instituições o 
do castelo e ao Gabinete de montante de 1.405(. 
Atendimento à Família 
campeonato do Mundo de Esgrima -

Deliberado aprovar por unanimidade o apoio à Escola Desportiva de Viana para o 19 Apoio à participação de atletas 
Campeonato do Mundo de Esgrima - Bourges - França (2 atletas) - 900 ( 

vianenses 
Deliberado aprovar por unanimidade os seguintes apoios:-
QAssociação Reformados de Darque - V Rota da lampreia - 1.500,00 C 

20 
Apoio a eventos desportivos no ãmbito QAssociação Passeio TT Rota do Barro - VII Passeio TT Rota do Barro - 2.500,00 ( 
da Medida4 Q Escola Desportiva de Viana - 12 Duatto Viana do Castelo - 2.500,00 C 

QAssociação Jet Ski e Motonáutica do Norte - Campeonato Nacional de Jet Ski -
5.000,00( 

21 Alterações orçamentais Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 abstenções do PSD e CDU 

22 Ratificação de Despachos Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos 

23 Periodo Intervenção Público Intervenção de: Pires Viana 

24 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 nJ! 75/2013, de 12/09 

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 
lugares públic;>s M estilo. 

E eu,~~ Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 15 de abril de 2016. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
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