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. 56º. do Anexo Ida Lei nº. 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 1 de Setembro do
corrente ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes
deliberações:
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Assunto

Antes
Ordem
do Dia

Romaria sra. d' Agonia - voto de louvor
Voto de Louvor -vaga de incêndios
informação económica e financeira do
12 semestre de 2016
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Resolução
Deliberado aprovar por unanimidade o voto de louvor
Deliberado aprovar por unanimidade o voto de louvor
Tomado conhecimento

Deliberado aprovar as seguintes actasReunião camarária de 23 de Junho - Maioria com abstenção da Vereadora Cláudia Marinho
Reunião camarária de 4 de Agosto - Maioria com abstenção da Vereadora Ana Margarida
Silva e Cláudia Marinho
Deliberado solicitar a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de
Isenção de IMT - Lacoviana
isenção total de IMT devido pela presente transação
Isenção de IMT - KGS Diamond Portugal, Deliberado solicitar a Assembleia M unicipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de
Lda
isenção total de IMT devido pela presente transação
Operação Urbanística de " legalização de
piscina, anexos, casa de habitação
Deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipa l o reconhecimento do relevante
(caseiro)" - Proc. n2 165/ 15 - Pedido de interesse público municipal na obra em questão, nos termos e para os efeitos do art.2 21 do
reconhecimento de interesse publico
Decreto- Lei n.2 166/2008, de 22 de Agosto.
municipal"
Deliberado, por unanimidade aprovar os seguintes apoios:QJF Montaria, 18.000€- Caminho Bogalha;
QJF Mujães, 5.400€- Arranjo Envolvente Parque Infantil
Q JF Amonde, 650€ - Aluguer Viatura KIT - Combate a Incêndios
Protocolos de Colaboração com Juntas e
Q U.F. Mazarefes /Vila Fria, 20.000€ - Requalificação Centro Cívico - 2! fase
Uniões de Freguesia
QJF Vila Franca, 15.000 € - Caminho Fontainhas
Q JF Alvarães, 20.000 € - Arranjo Urbanístico Igreja - 2' fase
QJF Neiva, 14.000€ - EM 544 -Alargamento e Passeios
QU.F. Subportela, Deocriste e Portela Suzã, 40.000 - Caminho Rompida 1! Fase
Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de 15.000 euros, a Confraria de Nossa Sra
Confraria de Nossa Senhora do Castro do Crasto que se destina a melhorar o espaço circundante da Capela de Nossa Senhora do
atribuição de subsídio
Crasto, beneficiando as condições de acolhimento aso romeiros no mesmo, atra vés da
construção de instalações sanitárias
Aquisição de Combustíveis Rodoviários
em Postos de Abastecimento Público
Deliberado por unanimidade aprovar a deliberação do conselho de administração de
pelo Período de 12 meses ao abrigo da
13/ 07 / 2016 sobre o referido assunto
Central de Compras da CIM do alto
Minho
Ampliação da Rede de Águas Residuais e
Remodelação da Rede de Água do
Deliberado por unanimidade aprovar a deliberação do conse lho de adm inistração de
Caminho Municipal 1216 - Deão 13/07 /2016 sobre o referido assunto
Adjudicação
Seleção de equipamento combinado
para recolha de resíduos sólidos urbanos
Deliberado por unanimidade aprovar a deliberação do conselho de administração de
com sistema de carga lateral- SMSB 18/08/2016 sobre o referido assunto
Retificação das Deliberações de
21/12/2015e17/03/2016
Apoio à Realização da Taça Davis em
Deliberado por unanimidade atribuir à Federação Portuguesa de Ténis, um apo io no valor de
Viana do Castelo 2016
15.000€ para a concretização da Taça Davis em Viana do Castelo
Protocolo de Cedência de Instalações da Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo a celebrar com Associação Cultural Artistica
Antiga Escola EBl da Abelheira
de Dança SUEMAR
Deliberado, por unanimidade, adquirir à Viana Festas 300 exemplares do Livro " Romarij da
Apoio à produção Editorial
Sra. d' Agonia" pelo valor total de 6.000,00 € (20,00 €/unidade)
Concurso Público de " Remodelação da
Deliberado, por unanimidade, conceder parecer favorável relat ivamente à abertura
envolvente do Cemitério de Darque"
procedimento para o concurso público da empreitada indicada.

Aprovação das actas das reuniões
anteriores
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à abertura do

Concurso Publico de "Execução do
Pavilhão do Atlântico"

Deliberado, por unanimidade, conceder parecer favorável relativamente
procedimento para o concurso público da empreitada indicada.

Protocolo de Cooperação entre o MVC e

Deliberado por unanimidade aprovar um Protocolo de Parceria com a HOPE! Respostas
Sociais com atribuição de 5.000€.

HOPE ! Respostas Sociais

Deliberado aprovar a abertura de procedimentos concursais para constituição de reservas de
recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado para as funções que abaixo vão referidas:Carreira e categoria de Técnico Superior (generalista);
Carreira e cate2oria de Técnico Superior (área de Contabilidade e Administração);
Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Cultura);
Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Educação);
Carreira e categoria de Técnico Superior de Higiene e Segurança;
Carreira e categoria de Técnico Superior (área de História);
Carreira e categoria de Assistente Técnico (área Administrativa);
Carreira e cate2oria de Assistente Técnico, funções de Técnico Profissional (generalista);
Carreira e categoria de Assistente Técnico, funções de Técnico Profissional de Higiene e Segurança;
Carreira e cate2oria de Assistente Técnico, funcões de Técnico Profissional de Telecomunicações.
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Proposta de Abertura e Procedimento
Concursal para ocupação de postos de
trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas

Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Desporto);
Carreira e categoria de Técnico Superior (área de Direito);
Carreira e cate2oria de Técnico Superior (área de Turismo);
Carreira e categoria de Assistente Técnico de Arqueologia;
Carreira e categoria de Assistente Técnico (área de AVAC);
Carreira e categoria de Assistente Técnico, funções de Técnico Profissional de Biblioteca e
Documentação;
Carreira e categoria de Assistente Técnico, fun ções de Técnico Profissional de Museografia;
Carreira e cate2oria de Assistente Técnico, funções de Técnico de Som;
Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Auxiliar Administrativo;
Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Bilheteiro;
Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Jardineiro;
Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Lavador/ Lubrificador de Viaturas;
Carreira e categoria de Assistente Operacional, funcões de Motorista de Pesados;
Carreira e categoria de Assistente Operacional, funções de Tecedeira.
Mais foi deliberado aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento, na
modalidade de contrato de trabalho em funçõe s públicas a termo resolutivo incerto, de
constituir reservas de recrutamento para assistente operacional, para a atividade de
motorista de transportes coletivos.
Esta deliberação foi aprovada por ma ioria com 6 votos a favor do PS e CDU e 3 abstenções do
PSD
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Alterações orçamentais

Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 votos contra do PSD e 1 abstenção da CDU
Deliberado por unanimidade ratificar o seguinte:A) O despacho do Presidente datado de 8 de agosto findo, pelo qual aprovou a m inuta do
contrato relativo à empreitada de " Requalificação da Rua Cidade de Riom -Arranjo
Urbanístico".
B) A Adenda ao Protocolo de Parceria celebrado em 10 de Agosto findo, entre os Municípios
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Ratificação de Despachos

de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima e relativo à execução do projeto conjunto
"Da Serra d' Arga à Foz do Ancora", a candi datar ao Aviso de Concurso Norte 14-2016-01Patrimonio Natural.
C) A Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado em 30 de Agosto findo, entre o
Município de Viana do Castelo e a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Sra. de
Monserrate e relativo a obras de conservação e recuperação da fachada retabular da
Igreja de Santa Cruz/Convento de S. Domingos.
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Periodo Intervenção Público

Não se registou intervenções
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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 n.2 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.
/)

Eeu, ~~cV~~

L

Director

Administração Geral des~Câm~ra Municipal, o subscrevi.

de

Departamento

de

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 2 de setembro de 2016.
O RESIDENTE DA CÂMARA,

~~
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