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MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:

Faz público, em cumprimento do disposto no art.°. 56°. do. Anexo I da Lei nO. 75/2013,

de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reuniào realizada em 13 de Agosto de

2020. cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reuniào, tomou as seguintes deliberações:

Ponto n Assunto Resolucão
~Voto De louvor ~ Aprovado por unanimidade um voto de louvor a João Fernandes. atleta do Darque

Kayak Clube e da APPACOM
~Voto De Pesar ~Aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do piloto Jorge

Antes da Jardim
Ordem do ~ Realizaç~ode reunião câmara ~Aprovada por unanimidade não realizar a próxima reunião ordinária prevista para

Dia dia 28 de Agosto.
"'MOÇÃO DE REPÚDIO ~ Aprovada por maioria com uma abstenção a Moção de Repudio relativamente Ao

Projeto de Decreto-Lei que procede aregulamentaçao da lei n.!! 54/2015, de 22 de

junho, no que respeita aos depósitos minerais

1 Aprovação da Acta da Reunião Anterior
Aprovado por unanimidade a acta da reunião camararia realizada em 30 de Julho d

2020
Aprovado por unanimidade aprovar o Protocolo de cooperação, de âmbito Municipal,

Protocolo de cooperação, de âmbito
para Intervenção Eficaz do Fundo Revive celebrado com TF - Turismo Fundos, SGJOC,

2 Municipal, para Intervenção Eficaz do
SA e que tem por objeto estabelecer os termos da cooperação entre o FRN e o
Município para a concretização célere e eficaz dos objetivos de interesse público do

Fundo Revive
fundo, definidos no Decreto-lei n.9 161/2019, de 2S de outubro, no que respeita aos
imóveis situados na área de intervenção do Município.

iAcordo de Colaboração- linha de Apoio à
Deliberou por unanimidade ratificar o Acordo de Colaboração celebrado em 7 de Agost

3 !valorização Turistica do Interior-
corrente entre o Turismo de Portugal, IP, o Município de Viana do Castelo, o Municípi

Ratificação
de Caminha e o Municipio de Ponte de lima que tem por objeto a concessão de apoi
financeiro que consiste em "Vilas e aldeias equestres entre Arga e lima".

Empreitada Novo Acesso Rodoviário ao
Deliberou por unanimidade autorizar a prorrogação do prazo da empreitada por um

4 Porto de Viana do castelo-Prorrogação de
periodo de 121 dias (até 18 de dezembro de 2020).

Prazo

Empreitada de Remoção de Fibrocimento
Deliberou por unanimidade aprovar o projeto de execução, as peças do

nos Edifícios Escolares (última Fase):
5

jAbertura de Procedimento Concursal e
procedimento e a respetiva abertura de procedimento concursal, bem como a

Nomeacão de Júri de Concurso
nomeação do referido júri.

Deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Transportes Escolares 2019/20. Mais

6 ransportes Escolares (Ano 2020/2021)
foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal a emissão de autorização à assunção

de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, relativo .0 Plano de
Transportes Escolares 2020/21.

Deliberado por unanimidade que:- ~Sejam atribuídas às Juntas de Freguesia, as

7
ransporte de Refeições- Apoios Juntas de dotações necessárias â concretização do transporte das refeições, com um encargo

Freguesias (ano 2020/2021) global estimados OS.840 ~Que a disponibilização do apoio seja feita no âmbito dos

instrumentos de delegação de competências previstos na legislação em vigor.

Acão Social Escolar-Auxilias Económicos a
Deliberado por unanimidade aprovar as medidas de Acão Social Escolar-Auxilio

8
Alunos Carenciados do 19 Ciclo do Ensino

Económicos a Alunos Carenciados do 19 Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré
Básico e da Educação Pré-Escolar (Ano

Escolar (Ano 2020/2021)
2020/20211

Delegação de Competências Juntas e
Deliberado por unanimidade que:- ~Sejam atribuídas às Juntas de Freguesia, as

Uniões de Freguesias -Transporte de
dotações necessárias com um total de encargos estimados 162.960,00 i, sendo

9
rianças e Alunos de Áreas de Escolas

6O.14S i referentes ao ano económico de 2020i ~Que a disponibilização do apoio

Encerradas (ano 2020/2021)
seja feita no âmbito dos instrumentos de delegação de competências previstos na
legislação em vigor

Deliberado por unanimidade que:- Sejam atribuídas às Juntas de Freguesia, as
Delegação de Competências Juntas e dotações financeiras necessárias à integração na execução dos circuitos locais de

10
Uniões de Freguesias- Vigilantes para transporte, do serviço de vigilantes, durante o período previsto para as atividades
Apoio a Transportes de Crianças e Alunos letivas, com início a 15 de Setembro 2020 e término 30 de Junho ou de Julho de 2021

II.no 2020/2021) caso envolva o transporte de crianças do 19 ciclo ou do pré·escolar respetivamente.
Valor estimado de encargos de (49.75S.
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Deliberado por unanimidade que:- ~Sejam celebrados com as juntas de freguesia a
seguir identificadas, acordos inter-administrativos de delegaçào de competências

Delegação de Competências Juntas e que enquadrem a disponibilização destes recursos humanos no ano letivo de
11 Uniões de Freguesias- Pessoal de Apoio 2020/2021. c:;..Que se autorizem as Juntas de Freguesia a, em situações de imperiosa

Educação) (ano 2020/2021) necessidade, proceder à substituição de funcionários que. pontualmente, estejam
impedidos do exercício de funções nos respetivos estabelecimentos. c:;.. MAPA DE
ENCARGOS ESTIMADOS - 91.800,00 {

~bertura de Procedimento de Contratação·
Peliberado por unanimidade autorizar a abertura de procedimento de contratação d

12 Empréstimo de Médio e longo Prazo para
mpréstimo de médio e longo prazo para financiamento de investimento no valor d

Financiamento de Investimento
.700.000,OO{, prazo de vencimento de 12 anos e período de utilização do capital d
ois anos.

Deliberado por maioria com a abstenção da CDU aprovar a atribuição excecional de

~:OiO Excecional à Casa do Minha do Rio
um apoio financeiro de 10.000 Euros, à Casa do Minha do Rio de Janeiro, para que

13 esta Instituição de Mérito de Viana do Castelo possa assegurar neste momento de
e Janeiro

pandemia as suas atividades de funcionamento e desta forma evitar o seu
encerramento.

Programa excecional de apoio ao Deliberado por unanimidade retificar a deliberação tomada em 30/7/2020, passando o
14 associativsimo cultural covid 19- subsidio atribuido a ArtMatriz a ser do valor de 850,00 (

retificação de deliberaçao de 30/7/2020

IApoio ao Teatro do Noroeste-Centro
Deliberado por unanimidade atribuir ao Teatro do Noroeste - CDV os seguintes apoios:-

lS ~ Apoio à Internacionalização Teatro Noroeste 1D.OOQ{; c:;; Escota de Verão para Atare
Dramático de Viana

10.QOO€ c:;; Festival de Teatro de Viana do Castelo 2D.OOO{ ; ~ Ativa Sénior S.OOO,OO{
Deliberado por unanimidade atribuir ao Casino Afifense um valor de 25.000 Euros, para

16 lApoio Casino Afifense - 21 Fase as obras e equipamentos necessários no âmbito desta intervenção de requalificação e
valorização das salas das uniões e freguesias do concelho

17 lAtribuição de Novo Topónimo- Junta de Deliberado por unanimidade aprovar a seguinte designação toponimica da freguesid e
Freguesia de Areosa Areosa:- ~Travessa das Casas de S. Mamede

18 Recrutamento de Cargos de Direção
Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia Municipal.

Intermédia de 32 Grau-Designação de Júri

Deliberado por unanimidade aprovar os seguintes apoios as Juntas de Freguesia:-
~Castelo do Neiva - 20.000,00 { - Alargamento da Rua dos Pedrões e Rua de Sendim
c:;.lanheses - 17.500,00 { - Construção Parque Infantil (parque verde de lanheses)
c:;. Perre - 9.600,00 {- Alargamento do Caminho do Alho
QSanta Marta de Portuzelo - 16.000,00 { - Alargamento da Rua Reitor Agostinho de

19 IApoios às Juntas e Uniões das Freguesias
Brito - conclusão

c:;.UF Cardielos e Serreleis - 25.000,00 { - Requalificação da Rua Padre Couto Soares-
Serreleis

QUF Subportela, Deocriste e Portela Susã - 25.000,00 (- Ampliação cemitério
Subportela - conclusão

c:;.UF Torre e Vila Mou - 25.000,00 € - Reperfilamento e requalificação das Ruas da
Gala, da Ferreira, do Estanho, da Boucinha, da Coveira e de Medras -1.1 fase

ubsistema de Saneamento em Alta de
20 lanheses/Geraz Uma - Reconhecimento de Deliberado por unanimidade remeter para aprovação da Assembleia Municipal

Interesse Municipal

IApoio à Romaria de Nossa Senhora
Deliberado por unanimidade atribuir um apoio de 27.660,()(){ para a Associação21 'Agonia - 19 a 23 de agosto de 2020-

reforço da deliberação de 2/07/2020
Viana Festas

22
Protocolo de Colaboração Escuteiros-

Deliberado por unanimidade atribuir um apoio no montante de 5.00Q,0Q( ao CNE
2020 floresta

23
Recuperação ecológica do cordão dunar- Deliberado por unanimidade atribuir um apoio à Junta Regional de Escuteiros de

NE Viana do Castelo no valor de S.OOO,OO{

24 Estudos para requalificação ambiental da Deliberado por unanimidade atribuir um apoio 3.000,OO{ à Junta de Freguesia de Vila
ribeira de Anha Nova de Anha,

Estudos para requalificação ambiental das
Deliberado por unanimidade atribuir um apoio à UF de Mazarefes e Vila Fria para os

25
margens do Estuário Inferior do lima

estudos a desenvolver para reabilitação da margem de S. Simão, no valor de
2.500,OO€

Deliberado por unanimidade aprovar um protocolo com a Unilever Fima, ld.!, e que

I)Segurança Balnear na Costa de Viana do
tem por objeto garantir vigilância da costa do Concelho de Viana do Castelo, no

26 Castelo - Período Sucessivo à Época
periodo que sucede à época balnear de 2020, entre 1 de setembro a 15 de setembro
de 2020, mediante a disponibilidade de um centro móvel integrado de vigilância e

Balnear 2020
socorro que dará apoio/resposta a qualquer solicitação de emergência com a
transferência do valor de 6.500,OOí. I)
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Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes apoios:-

Programa de Apoio à Beneficiação de t:',;UF Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela - Beneficiação

27 Habitações Degradas - Protocolos no de 1 habitação - obras - 7.681,35 (
~mbito da Medida 4 ~UF Geraz do Uma (Santa Maria, Santa leocádia e Moreira) e Deão - Beneficiação

de 1 habitação - obra - 11.569,11 (
omparticipação na deslocação dos idosos Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes apoios:-

2M
aos estabelecimentos de saúde (Amonde, ~Amonde - 2500 (
Montaria e UF Nogueira, Meixedo e V. ~Montaria - 2500 (
Murteda) ~UF Nogueira, Meixedo e Vila r de Murteda· 2500 (

Protocolo de Colaboração com GAF e PASA Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes apoios relativamente aos primeiros

29
apoio (LDS 4G meses do projeto (setembro a dezembro de 2020), ou seja, 4.445,00€. para o GAF e

.445,OQ( para o PA5A. Gabinete de Apoio à Família - 4.445,OOC e Posto de

ssistência Social de Alvarães - 4.44S,OQ€

jApoio ao Grupo de Danças e Cantares de Deliberado por unanimidade atribuir um apoio ao Grupo de Danças e Cantares de

30 Perre erre no valor de 2.5oa€ para a substituição dos estores na Sede dessa Associação
ultura!.

Deliberado po, unanimidade ratificar OS seguintes despachos proferidos pel
Presidente da Câmara:· ~ de 3 de agosto corrente que autoriza a prorrogação de praz
para entrega das propostas por um período de oito dias a contar da data da publicaçã

do aviso no Diário da Republica do Concurso Publico para Adjudicação da Empreitad
de "Requalificação do Espaço Publico da Quinta de Monserrate - 1~ Fase" ; ~ de 7 d
agosto corrente que autoriza a prorrogação de prazo para entrega das propostas po

31 Ratificação De Despachos um periodo de quatro dias, a contar da data de publicação do aviso no Diário d
Republica do Concurso Publico para Adjudicação da Empreitada de "Passagem Inferia
à linha do Minha ao KM 87,602 em Carreço"; ~ de 10 de agosto corrente que autoriza

a prorrogação de prazo para entrega das propostas por um período de dez dias, a conta
da data da publicação do aviso no Diário da Republica do Concurso Publico para

Adjudicação da Empreitada de "Requalificação do Espaço Publico da Quinta da Bouça
Nascente....

32 Alterações Orçamentais Deliberado por unanimidade aprovar as alterações ao Orçamento Municipal

33 Inl('1'\·l.:nçào do Publico Rc-oistou-sc a inl('l'"\i.'JlÇ"ào de Anlonio Carlos Pires Viana

34 Aprovação da ata em minuta
Deliberado, por unanimidade, a ata desta reunião, em minuta, nos termos do númer
3 do artigo 571! da lei n.1! 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, /\/.e...5--~ Diretor de Departamento de Administração

Geral desta Cfu;:;araMunicipal, o subscrevi.

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 14 de Agosto de 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA.
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