
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 I da Lei n°. 75/2013, de

12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 25 de junho do corrente

ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações:

Passei

Ponto n2 Assunto Resolução
Aprovação da acta da reunião de 28 de maio Aprovada por maioria com 7 votos a favor do PS, PSO e da (OU e 1 abstenção do

1 PSO.
Aprovada por maioria com 7 votos a favor do PS, PSD e COU e a abstenção do

Aprovação da acta da reunião de 12 de junho Presidente da Camara por não ter participado na reunião.

Deliberado aprovar;- A aquisição dos bens imóveis da Gestinviana
situados no Parque Empresarial de lanheses, pelo preço global de
692.619,35 €; e Aquisição de posição de locatária financeira que a
Gestinviana detém no contrato de locação financeiro celebrado com o
Besleasing, e relativo aos lotes de terreno e respectivos pavilhões
industriais, pelo valor de 560.608,00 €, correspondente aos valores já
liquidados e pagos à locadora financeira, assumindo, por força da

Autorização - Aquisição de ativos à transmissão da posição contratual, a obrigação de pagamento das
2

Gestinviana
prestações vincendas, que importam atualmente em 546.812,19 €, mas
cujo valor irá sendo reduzido à medida que forem sendo pagas pela
Gestinviana as prestações vincendas, que têm o valor constante de
10.515,68 €, pelo que estes valores irão evoluir mensalmente até à data
da efetiva celebração do acordo de cessão de posição contratual, sendo
que o valor global será sempre de 1.107.420,30, de modo que os valores
abatidos nesta última parcela serão somados à primeira.
Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 votos contra do PSD
e CDU, e remeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal.
Deliberado aprovar:-l. Promover • reafectação do Parque de
Estacionamento do Campo da Agonia - ao Município de Viana do Castelo

Acordo de Cessão de Posição e desta forma restabelecer a disponibilidade de 1.100 lugares aos

Contratual/Acordo de Rescisão Amigável de
moradores e atividades económicas; 2. Assumir, como consequência, a

3
Contrato de Concessão de Exploração de Bem

posição contratual da VianaPolis no Contrato de Concessão outorgado
entre esta e a PA Parques S.A.; 3. Promover a revogação por mútuo

Dominial acordo do Contrato de Concessão;
Aprovado com 5 votos a favor do PS e 3 votos contra do PSD e 1 abstenção
da CDU, e remeter para aprovação da Assembleia Municipal

4 Primeira Revisão Orçamental da CMVC
Aprovado por maioria com 4 votos a favor do PS e 3 abstenções do PSD e
CDU, e remeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal

5
Regulamento de Funcionamento do Carsurf- Aprovado por unanimidade e remeter a proposta à aprovação da Assembleia

Centro de Alto Rendimento do Surf Municipal

Deliberado aprovar um aumento gradual das taxas devidas pela venda no

Mercado Municipal- alterações ao Mercado Municipal nos seguintes termos:- Pagamento de 75% do seu valor

6 Regulamento de liquidação e Cobrança de
atê 31-12-2015; - Pagamento da totalidade do seu valor a partir de 01-01-
2016. Remeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal

Taxas Municipais Aprovado por maioria com 6 votos a favor do PS e do PSD e 1 voto contra da
COU

7
Obras de Reabilitação Convento de S. Deliberado aprovar, por unanimidade o apoio financeiro no valor de 33.385€

Domingos à Fábrica da Igreja Paroquial de N! Sr! Monserrate

Protocolo de colaboração entre a AMPV e o
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de3.000€ à AMPV-

8 Município de Viana do Castelo - Congresso

Internacional de Enoturismo
Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

Deliberado, por unanimidade, atribuir aos 28 Jardins de Infância - (34

9
Época Balnear 2014/2015 - Apoio Jardins de salas 818 crianças) uma dotação no valor global de 10.890,00 €, a ser

Infância distribuída tendo em conta o número de crianças, a distância e a
possibilidade ou não de se agregar mais de um estabelecimento.

Apoio à Academia de Música de Viana do
Deliberado, por unanimidade atribuir de um apoio à Academia de

I110
Castelo - Deslocação a Milão

Música, no valor de 4.000€ com o objectivo de integrar a programação
Cultural da Expo 2015 Milão
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Plano Municipal para a Integração de Deliberado aprovar, por unanimidade, o PlANO MUNICIPAL PARA A
11 INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES - VIANA DO CASTELO - 201512017 e

Imigrantes remeter o mesmo para aprovação da Assembleia Municipal

12 Alteração ao Regimento
Deliberado reprovar a proposta com 4 votos contra do PS e 3 votos a
favor do PSD e COU

13 Alterações orçamentais
Aprovado com maioria com 4 votos a favor do PS, e 3 abstenções do

PSD e da (OU

14 Ratificação de Despachos
Retirado
Aprovado por unanimidade

15 Período de Intervenção Aberto ao Público Intervenção de: Pires Viana

16 Aprovação da acta em minuta
Deliberado aprovar, por unanimidade, a acta desta reunião, em minuta,
nos termos do número 3 do artigo 57º da lei n.!! 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, ~'\~~ Director do Departamento de
Administração Geral desta C~araMunicipal, o subscrevi.

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 26 de junho de 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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