Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL nº 5/2022
DPM -ATIVIDADES NÁUTICAS DE FORMAÇÃO- ESCOLAS
Maria Fabíola dos Santos Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Viana do Castelo, torna público, nos
termos do n.º 5 do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua redação atual, que Tiago
A'Vila

Baptista de Sá Coutinho, representante da Sea Surf School, submeteu um pedido de licença de

utilização do domínio hídrico marítimo, para a atividade náutica de formação (Escola) de surf, durante a
época balnear de 2022, na praia da Castelo do Neiva na freguesia de Castelo do Neiva, deste concelho de

Viana do Castelo, de acordo com os termos definidos.
A atividade deve observar o previsto na legislação vigente aplicável, assim como no Regulamento de Gestão
das Praias Marítimas no Município de Viana do Castelo (Regulamento nº 530/2021, de 9 de junho).
Entende-se por « Escola», sem construção e com a função de ensino e prática de atividades náuticas,
designadamente desportos de deslize, surf, bodyboard, windsurf e kitesurf ou outros, incluindo o aluguer de
equipamento ou outro material flutuante de apoio ao exercício da atividade de formação.
Convidam-se todos os interessados para, querendo, requerer junto da Câmara Municipal de Viana do Castelo,
a atribuição de licença com o objetivo e finalidade ora publicitados, no prazo de 30 dias úteis a contar da
data de afixação do presente EDITAL.
Os requerimentos devem ser formulados através do preenchimento do formulário, disponível no site

municipal em www.cm-viana-castelo.pt, no Link: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/normas-e-formulariosservicos-diversos e entregues presencialmente no SAM, ou remetido por correio eletrónico para sam@cmviana-castelo.pt, ou por correio normal para o Município de Viana do Castelo, Passeio das Mordomas da
Romaria, 4904-877 Viana do Castelo:
•

Formulário nº 617 - Formação: Surf, Bodyboard, Kitesurf, Windsurf, Stand Up Paddle e outros
desportos de deslize, acompanhado da documentação nele elencado.

Os requerimentos devem ser apresentados por escrito, com referência ao processo DPML nº 10/22

Para esclarecimento de dúvidas, os interessados deverão contatar os serviços competentes da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, através do email taxas@cm-viana-castelo.pt.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 2 de maio de 2022
A Vereadora da Área Funcional

Fabíola Oliveira
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