
Mandato 2021-2025 

,,., e Câmara Municipal de Viana do Castelo 
i~ t:P 

EDITAL 

JOAQUIM LUIS NOBRE PEREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO: 

Faço público que, por meu despacho número PR 18/2021, de 20 de dezembro corrente, 

determino, ao abrigo dos poderes conferidos pela ai. a) do n.0 2 do artigo 35° da Lei n.0 

75/2013, de 12 de setembro, que a Dra. Maria Elizabeth de Fátima Pimentel de Matos, 

com a categoria de Assessora Principal, passe a desempenhar todas as funções, na 

dependência direta da Vereadora Maria Fabíola dos Santos Oliveira, inclusive, no 

âmbito da gestão das águas balneares, nomeadamente: 

a) Coordenação das atividades que decorram durante e fora da época balnear, 

nas águas balneares do concelho de Viana do Castelo; 

b) Elaborar e executar as candidaturas: Bandeira Azul, Praia Acessível, Praia 

Saudável e outras aplicáveis às águas balneares; 

e) Definir e apoiar a aplicação dos procedimentos necessários nos processos de 

uso e ocupação das águas balneares; 

d) Coordenar as operações de natureza administrativa relativas aos processos 

de gestão das águas balneares de atividades temporárias; 

e) Dar parecer sobre os processos de uso e ocupação nas águas balneares, do 

concelho de Viana do Castelo; 

f) Coordenar as ações necessárias, com os diversos serviços municipais, tendo 

como objetivo a implementação da época balnear; 

g) Executar vistorias, nos termos de regimes jurídicos específicos; 

h) Colaborar com as entidades externas com competência nas águas balneares; 

i) Promover e coordenar a divulgação, informação e sensibilização de segurança 

balnear, ambiental e sustentabilidade nos espaços de uso balnear; 

j) Prestar esclarecimentos ao público e concessionários, relativos a processos, 

legislação e regulamentação, aplicáveis à gestão das águas balneares e 

respetivos instrumentos de planeamento e ordenamento territorial vigentes; 

k) Participar nas diligências requeridas pelas restantes unidades orgânicas; 
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1) Colaborar com Juntas de Freguesia e Serviços Municipalizados de Viana do 

Castelo, em matéria de gestão das águas balneares. 

Ratifico todos os atos praticados pela Assessora Principal Dra. Elizabeth Matos, 

objeto da presente delegação, desde o dia 18 de outubro de 2021. 

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares públicos de estilo. 

E eu, ~~ ~ Diretor do Departamento de Administração 

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 20 de dezembro de 2021. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA M 
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