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. 56º. do. Anexo I da Lei nº. 75/2013,
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 26 de Março de
2020, cuja ata foi aprovada em min uta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto nº Assunto
1

Aprovação da Acta da Reunião Anterior

2

Mensagem Presidente da Câmara no âmbito do 2402
Aniversário Bombeiros Sapadores Municipais

3

4

5

Mensagem Ministro da Administração Interna no
âmbito do 2402 Aniversário Bombeiros Sapadores
Municipais
Protocolo de Colaboração e Cedência de Instalações
entre a CMVC e a ETAP (antigo pavilhão AIM) Retificação

Medidas Prevenção, Mitigação Sociais e Sócioeconómicas no âmbito do COVID19

Resolução
Deliberado por unanimidade aprovar a ata da reunião de 12 de Março.
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da Mensagem
Presidente da Câmara no âmbito do 2402 Aniversário Bombeiros Sapadores
Municipais
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da Mensagem Ministro
da Administração Interna no âmbito do 2402 Aniversário Bombeiros
Sapadores Municipais
Deliberado por unanimidade aprovar a retificação do Protocolo de
Colaboração e Cedência de Insta lações entre a CMVC e a ETAP (antigo
pavilhão AIM).
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato
interadministrativo de colaboração a celebrar entre a Comunidade
Intermunicipal do Alto Minho e os dez municípios do distrito tendo em vista
a promoção de uma maior coordenação, eficiência e gestão da capacidade
de resposta dos serviços de saúde do Alto Minho (coordenados pela ULSAM)
à situação de emergência de saúde pública provocada pela pandemia
COVID- 19
Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes apoios:

527(/
mês

GAF - Gabinete de
Atendimento à Família

330(/
mês

2.000(
/mês

6

Protocolos de Colaboração com ipss's, Instituições e
Movimento Associativo para 2020 - 1! fase

Associação Humanitária
dos Bombeiros
Voluntários de Viana do
Castelo

2.250,
00(/m
ês

Sociedade de S. Vicente
de Paulo - Conselho
Central de Viana do
Castelo

750(/
mês

Cáritas Diocesana de
Viana do Castelo

4.000(
/mês

ACAPO - Delegação de
Viana do Castelo

500(/
mês

Centro Social e
Paroquial de Nossa Sr.!
de Fátima - Berço de
Nossa Senhora das
Necessidades

187,50
C/ mês

Renda da Casa Abrigo (Apoio a
Mulheres
Vítimas
de
Violência)
Fundo de emergência para
apoio a situações de crise e
carências graves das famílias
acompanhadas pelo CAFAP
Contributo
ao
apoio
a
necessidades específicas e
pontuais
de
famílias
sinalizadas
Apoio ao desenvolvimento da
sua missão
Contributo ao apoio a
necessidades específicas e
pontuais de famílias
sinalizadas
Contributo ao apoio a
necessidades específicas e
pontuais de famílias
sinalizadas
de
Atendimento,
Centro
Acompanhamento
e
Animação:
comparticipação
renda+transporte
de
dos
utentes

Comparticipação da renda da
Lojinha Social

'

~

/
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

Íris Inclusiva

APO/C - Associação de
Paralisia Cerebral de
Viana do Castelo

Re-food 4 Good Associação

300€/
mês

Renda das instalações

250€/
mês)

Contributo
ao
cabal
desenvolvimento dos fins
sociais
prosseguidos
pela
Instituição

700,00
€/mês

Renda do CAO

375,00
€/mês

Renda do Centro de
Operações

250,00
€/mês

250,00
(/mês)

APPACDM

250€/
mês

Associação Reformados
Pensionistas Distrito de
Viana do Castelo

650€/
mês

Casa dos Rapazes e
Oficinas de S. José

500€/
mês)

Cruz Vermelha
Portuguesa - Centro
Humanitário do Alto
Minho

550€/
mês)

Centro Social e
Paroquial da Areosa

350€/
mês)

Fundação AMA Autismo

1.500(
/mês)

Fundação AMA Autismo
Fábrica da Igreja
Paroquial de São
Lourenço da Mont aria

Methamorphys

l.500C
/mês)

700C/
mês)
600(/
mês

Comparticipações
nas
despesas
inerentes
ao
funcionamento do Centro de
Operações
Comparticipação nas despesas
resultantes da viatura afeta ao
da
sua
desenvolvimento
atividade
Comparticipação das despesas
com
programas
de
reabilitação
do
indivíduo
portador de deficiência
Despesas inerentes ao
funcionamento da IPSS
Despesas relacionadas com os
fins sociais prosseguidos pela
e
Associação
(form ação
oportunidade de inserção
social dos utentes)
Despesas com organização e
realização
de
ações
de
formação sobre l .º' Socorros
destinadas a profissionais de JI
e Escolas 1.2 Ciclo
Colaboração na resposta a
necessidades específicas e
pontuais
das
familia s
residentes nas Urbanizações
Municipais do Malhão e do
Lugar do Meio, de acordo com
as valências existentes na
Instituição
Comparticipação dos custos
de cont ratação de equipa
técnica especializada
Comparticipação dos custos
inerentes ao funcionamento e
manutenção do edifício e seu
logradouro
Contributo à prestação de
serviços de alimentação e
higiene
a
munícipes
carenciados
Contributo para as despesas
mensais afetas ao edifício

2.500,00/ Apoio ao desenvolvimento da
mês
sua missão

Lar de Santa Teresa

l.OOO,OO/
mês)

Apoio no t ransporte dos
utentes do lar, centro de dia,
casa de acolhimento e creche

3.000,00/
mês)

Apoio nas despesas com o
pessoal do serviço de limpeza

de
Apoio
nas despesas
2.SOO,OO/ manutenção do edifício da
mês)
casa de acolhimento

1
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

7

8

9
10

Deliberado por unanimidade aprovar o apoio de no valor de 32.000( para
as seguintes IPSS :
QGAF no valor mensal de 2.000( que permitirá assegurar e reforçar os
apoios sociais de situações que venham a decorrer no âmbito da pandemia
Covid-19, este apoio totalizará 24.000€ ao final de 12 meses
~ Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá rios de Viana do Castelo

Apoio lpss" s, Instituições e Movimento Associativo
no âmbito do Covid19

Apoio Social - Centro Social e Paroquial de Nossa
Senhora de Fátima - 1! fase

Apoio CNE Viana do Castelo - Construção do Centro
de Formação Escutista da Região de Viana do Castelo
-1! fase
Alteração Orçamental no âmbito da Implementação
das Medidas no âmbito do Covid19

11

Alterações Orçamentais

12

Ratificação de Despachos

13

Aprovação da ata em minuta

no valor de 4.000€.
"'"' Conferências Vicentinas de Viana do Castelo no valor de 4.000€
Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio ao Centro
Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima no valor de 20.000,00€ para
compra de material de proteção individual para os funcionários, compra de
material individual descartável para servir refeições e compra de bens
essenciais para a confeção das refeições ..
Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio inicial no
valor de 75.000€ ao CNE Viana do Castelo - Construção do Centro de
Formação Escutista da Região de Viana do Castelo.
Deliberado por unanimidade aprovar alterações ao orçamento no âmbito
da Implementação das Medidas no âmbito do Covid19
Deliberado por unanimidade aprovar as alterações ao orçamento municipal
em vigor.
Deliberado por unanimidade ratificar os Despachos proferidos pelo
Presidente da Câmara no âmbito da Prevenção e Controlo Covid 19: PR n9s
07, 08, 09, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24 e 25 todos de
2020.
Deliberado, por unanimidade, a ata desta reun ião, em minuta, nos termos
do número 3 do artigo S72 da Lei n.9 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,
\jN
L_,
desta Câmara Municipal, o subscrevi.

Diretor de Departamento de Administração Geral

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 27 de Março de 2020.

O PRE IDENTE DA CÂMARA,

\~
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