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 Ida Lei nº. 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião r ealizada em 25 de Outubro do
corrente ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes
deliberações:
Ponto nº

Assunto

Período Antes Q Voto de Louvor - Nuno Rafael Rego Campos
da Ordem do e;. Voto de Pesar - Francisco Augusto Leite
Dia
Ferreira da Cruz

Resolução
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Deliberado aprovar as seguintes actas:e;. reunião de camara de 27 de Setembro -Aprovada por unanimidade
e;. reunião de camara de 11 de Outubro -Aprovada por unanimidade
Deliberado por unanimidade adjudicar a empreitada à firma Boaventura
& Boaventura, Lda, pelo valor de 696.292,52 e, sujeito ao valo r de IVA, à
taxa legal em vigor.
Deliberado por unanimidade aprovar um apoio de 12.000( à SIRD para a
criação das condições necessárias ao acolhimento da ludoteca, desde as
adaptações física s ao apet recham ento e formação de recursos humanos

1

Aprovação das Actas das Reuniões Anteriores

2

Empreitada " pedonalização da Rua da Palha, Rua
da Videira, Rua da Gramática e Rua de S.
António" - Adjudicação

3

Apoio Sociedade de Instrução e Recreio
Darquense

4

Designação dos Representantes da Câmara
Municipal nos Conselhos Gerais de
Agrupamentos de Escolas do Concelho

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta e designação de
representantes nos conselhos gerais de agrupamentos de escolas

5

Doação ao Município de Documentos referentes
às Miniaturas de João Pinto (Calafate)

Deliberado por unanimidade aceitar a doação feita por Maria Cecília
Gonçalves Martins, de documentos referentes a miniaturas de
embarcações constru ídas por João Gonçalves Pinto "O Calafate" .

6

Apoios às Juntas e Uniões das Freguesias anulação dos compromissos 2016--/3794 e
2017 /5030 e reforço do apoio à requalificação
das Ruas do Mosteirô, da Sr!. da Conceição, do
Calvário e da Pedreira

Deliberado por unanimidade aprovar o reforço do compromisso
2017/7543 - Requalificação das Ruas do Mosteirô, da S. da Conceição, do
Calvário e da Pedreira, no valor de 25.000,00 ( , por contrapartida da
anulação dos compromissos 2016/3794 e 2017/ 5030

7

Ligação do PT 7469 Águas do Norte à rede
nacional de distribuição, Vila Franca,
Reconhecimento de Interesse Público Municipal

Deliberado por una nimidade remeter para aprovação da Assembleia
Municipal o referido reconhecimento de interesse público municipal

Unidade Orgânica de 32 Grau- Gabinete Técnico
Florestal

Deliberado por unanimidade que o Gabinete Técnico Florestal passe a
constituir uma unidade orgânica de 32grau, em substituição da unidade
orgânica de 32 grau para a Gestão de Áreas Classificadas, que passará,
nesta fase, a constituir o Gabinete para a Gestão de Áreas Classificadas,
mantendo-se assim o número de unidades previstas na Divisão de
Ambiente e Sustentabilidade.

Apoio ao Desenvolvimento da Atividade Náutica
nas Escolas

Deliberado por unanimidade atribuir os apoios abaixo indicados a
disponibilizar através da celebração de protocolo com efeitos a partir de
15 de setem bro de 2018.
c:;.CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO- ( 3.712,00
c:;.DARQUE KAYAK CLUB - ( 4.290,00
c:;.vRL - VIANA REMADORES DO LIMA - ( 3.857,00
i::;.suRF CLU BE DE VIANA - ( 4.478,00

10

Apoio ao Desenvolvimento da Natação - Projeto
de Natação nas Escolas do 12 CEB

Deliberado por unanimidade atribuir os apoios abaixo indicados a
dispon ibilizar através da celebração de protocolo com efeitos a partir de
15 de setembro de 2018.
e:;. ESCOLA DESPORTIVA VIANA - ( 1.537,50
QVIANA NATAÇÃO CLUBE - ( 1.233,50

11

Alterações Orçamentais

Deliberado por unanimidade aprovar alterações ao orçamento municipal
em vigor

8

9

/

;/
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12

Ratificação De Despachos

13

Período Intervenção Público

14

Aprovação da ata em minuta

Deliberado por unanimidade rat ificar o despacho proferido pelo
Presidente da Câmara em 24 de Setembro corrente pelo qual tomou as
seguintes decisões:- c::;.Aprovou todas as propostas do j úri contidas no
relatório final do processo n2 464/ 2018; e:;. Adjudicou ao concorrente
Endesa Energia, SA - Sucursal Portugal o serviço de fornecimento de
energia elétrica (baixa tensão normal) pelo valor de 4.379.032,74(, ao
qual acresce o IVA á taxa legal em vigor. e:;. Considerou que o preço
máximo do contrato é o valor base contratual, ao qual acresce o IVA á
taxa legal em vigor. e:;. Aprovou a minuta do contrato.
Registou-se a intervenção de:- Ludovina em representação do STAL, Pires
Viana
Deliberado aprovar, por unanimidade, a ata desta reunião, em minuta,
nos termos do número 3 do artigo 572 da l ei 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.

E eu, ~~~

Diretor de Departamento de Administração

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 26 de Outubro de 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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