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 art.º. 56°. do. Anexo I da Lei nº. 75/2013,
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 2 de Janeiro de 2020,
cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto nº Assunto
Período
antes
ordem dia

Resolução

Voto De Pesar - Benjamim Pereira
Voto De Pesar - Fernando Enes Gaião

Aprovado por unanimidade.
Aprovado por unanimidade

1

Aprovação da Acta da Reunião Anterior

Deliberado por maioria com 1 abstenção aprovar a ata da reunião de
20 de Dezembro

2

Protocolo de delegação de execução de investimentos
de expansão do sistema municipal de abastecimento de
água para consumo público e de saneamento de águas
residuais urbanas

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de delegação de
execução de investimentos com a EGP.

3

Empreitada de Requalificação de Estradas Municipais Adjudicação

4

Empreitada da Rede de Distribuição de Águas nas
Freguesias de Deocriste, Deão, Portela de Susã e
Nogueira - Adjudicação

5

Apoio à distribuição de Cabazes e outras iniciativas
Natalícias- Retificação da Deliberação de 12 de
Dezembro de 2019

6

Apoio ao Presépio Vivo e Adoração dos Reis Magos

7

Dia da Cidade- Atribuição de Títulos Honoríficos

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de títulos honoríficos

8

Ratificação de Despachos

Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de
trabalhos

9

Período Intervenção Pública

Não se registou qualquer intervenção.

Aprovação da ata em minuta

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

10

Deliberado por unanimidade. adjudicar a referida empreitada à firma
Alexandre Ba rbosa Borges, SA. pelo valor de 655.027,61€, sujeito ao
valor de IVA, à taxa legal em vigor.
Deliberado por unanimidade adjudicar a empreitada da Rede de
Distribuição de Águas nas Freguesias de Deocriste, Deão, Portela de
Susã e Nogueira da seguinte forma:
e;, Lote 1 - Freguesias de Deocriste e Deão, da referida empreitada à
firma Boaventura & Boaventura, Lda., pelo valor de 786 240,75 €,
sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em vigor,
~ LOTE 2 - Freguesia de Portela Suzã, da referida empreitada à firma
Boaventura & Boaventura, Lda., pelo valor de 233 115,64 €, sujeito ao
valor de IVA, à taxa legal em vigor
~ LOTE 3 - freguesia de Nogueira, da referida empreitada à firma
Boaventura & Boaventura, Lda., pelo valor de 637 113,28 €, sujeito ao
valor de IVA, à taxa legal em vigor.
Deliberado por unanimidade aprovar os seguintes apoios:
c;.conferência Vicentina do Sr. do Socorro (Areosa) - 120,00€
~Conferência Vicentina de Barroselas - 120,00€
C:.Movimento de Caridade Cristã - f ábrica da Igreja Paroqu ial de St.t
Marta de Portuzelo - 150,00€
Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio a
APPACDM no valor de 4.300,00€ para a realização do presépio vivo e
adoração dos reis magos.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo.

~~~Diretor de Departamento de Administração Geral

E eu,
desta Câmara Municipal, o subscrevi.

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 3 de Janeiro de 2020.
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