
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 art.o
• 560

• do. Anexo I da Lei na. 75/2013,

de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 5 de Novembro de

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

Ponto
Assunto Resolução

0°

1 provação da Acta da Reunião Anterior
provado por maioria e 1 abstenção do PSD a aeta da reunião camararia realizada

m 22 de Outubro de 2020

Designação dos Representantes da Câmara
Deliberado por unanimidade aprovar os representantes da Câmara Municipal no

2 Municipal nos Conselhos Gerais de Agrupamentos

e Escolas do Concelho
onselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas do Concelho

Deliberado por unanimidade aprovar os seguintes apoios:

Associação Apoio

Centro Cultural do Alto Minha 1.300,OO{

3 Protocolos Actividade Cultural 2020 Apoio Sessões Cineclubistas

Ao Norte
Apoio oficinas Imagem 11.278,OO{

Outros

Encontros de Cinema 6.000,()(){

4 ~poio Requalificação Casino Afifense - 3' fase
Deliberado por unanimidade aprovar o apoio de 30.()()O{ para adaptar e dotar a sala
de espetáculos e camarins para acolher eventos culturais e recreativos.

~eliberado por unanimidade aprovar os seguintes apoios:
IPrograma Esperanças Desportivas
pAssociação Desportiva de Chafé -

Mariana Afonso (renovação), no valor de 6.000,00(,
p Clube de Atletismo Olimpico Vianense-

Marta Araújo Lisboeta, no valor de 2.750,OfX,

5 Protocolos de Colaboração Desportiva - Atletas
Ricardo Pedra, no valor de 2.750,00(,

Programa Olímpico

~Clube de Atletismo Olimpico Vianense
Miguel Ribeiro {renovação}, no valor de 4.800,00(,

r;;;,Escola Desportiva de Viana (Esgrima)
Carolina Oliveira (renovação). no valor de 7.500,00(,

c;. Escola Desportiva de Viana (Natação)

Ana Rodrigues, no valor de 7.5oo,00C.

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição dos seguintes apoios:
~Clube Basquete Viana - Campeonato Nacional l' Divisão (Madeira)·1.500,OO (

6 Apoio à Atividade Desportiva - Medida 4 ~ Escola Desportiva Viana - Taça Mundo Florete Seniores (I<azan/Rúss;a) - 1.000,00 {
~Voleibol Clube Viana - Campeonato Nacional!' Divisão (Açores)- 2 deslocações

(fevereiro e outubro) - 4.500,00 {

Deliberado por unanimidade transferir os seguintes apoios financeiros:
~JF lanheses - 15.()(X),00 (- Requalificação da Rua do Bacelo e Rua das Roupeiras

1.' fase

c;;JF Mujães - 10.600,00 (- Alargamento R. Pe. Manuellopes Vilaverde

~JF Perre - 3.200,00 (-Reconstrução parcial de muro do Caminho da Rocha

7 ~poios às Juntas e Uniões das Freguesias 12.000,00 ( - Repavimentação da Quelha do labias

c;.JF São Romão de Neiva -40.000,00 (-Construção do Centro de Convívio· 2.! fa~

c;.UF Mazarefes e Vila Fria -10.000,00 ( -Requalificação da Rua do Bairro Novo

Mazarefes

qUF Subportela, Deocriste e Partela Susã -30.000,00 (-Ampliação Casa Mortuária

Deocriste -2.' fase

Manuel António Melo Alves - Empreendimento

8
frurístico em Espaço Rural- Agro-Turismo, Proc. Deliberado por maioria com 1 abstenção da CDU remeter para aprovação da

4/18 - Amonde - Declaração de Reconhecimento Assembleia Municipal
e Interesse Municipal
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Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro entre

9 ~ Município de Viana do Castelo e o Centro Social Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de subsídio no valor de 6.3Dl.04€

~a paróquia de Santa Marta de Portuzelo

10
lNormas de Funcionamento - ConcurSo Capa da Deliberado por unanimidade aprovar as Normas de Funcionamento - Concurso Capa

~evista "Viana Jovem" dezembro 2020 da Revista "Viana Jovem" dezembro 2020

Densificação da Rede de Pontos de Água afetos ac
peliberado por unanimidade aprovar o protocolo tripartido com a AFl e Herdeiros de

rancisco Rodrigues laranjeira com vista à recuperação do tanque existente na Fonte
11 PMOFCI - protocolo tripartido com a AFl E

p.uente e a sua utilização como ponto de água integrante da Rede Primária de Ponto
~erdeiros de Francisco Rodrigues laranjeira

~e Água do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Viana do Castelo

~eliberado por unanimidade aprovar o protocolo entre o Municipio e a ULSAM para a

Protocolo entre o MVC e a ULSAM para Cedência edência temporária de três viaturas para a realização de cuidados domiciliarias no

12 ~e Viaturas para o reforço de Prestação de entras de Saude onde se efetuou a reabertura de extensões de saúde

uidados Domiciliários; ~omeadamenteCentro de saúde de Viana (Extensão de lanheses) e Centro de Saúde

~e Darque (Extens:io Castelo do Neiva, Chafé, Vila Franca e Moreira de Geraz).

Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo entre o MVC e a Cruz Vermelha·

Protocolo Entre o MVC e a Cruz Vermelha· "Projeto Saúde Mais Próxima" e atribuir os seguintes apoios:
Projeto Saúde Mais Próxima" C:>Aquisição de Unidade Móvel - 15.000 (

c:>Apoio para Constituição de Equipa Multidisciplinar 3.000 (/Mês

Deliberado por unanimidade ratificar os seguintes despachos proferidos pelo
Presidente da Câmara
c:> O despacho proferido em 28 de outubro findo pelo qual autorizou a alteraçi!io das

clausulas c) e h) da minuta do contrato relativa a empreitada de "Passagem

Inferior à linha do Minha ao Km 87,602 em Carreço".
c:> O despacho proferido em 29 de outubro findo pelo qual autorizou a prorrogação

de prazo para entrega de propostas por um período de vinte dias relativa a
empreitada de "Recuperaç.5o e Refuncionalização de um edifício para o

14 Ratificação de Despachos observatório internacional da Serra d'Arga".
c:> O despacho proferido em 2 de novembro corrente pelo qual fixou a repartição

de encargos relativas a empreitada de "Requalificação do Espaço Público da Zona
Industrial do Neiva - Fase lI".

r;::, O despacho proferido em 29 de Outubro pelo Presidente da Câmara no âmbito da
Prevenção e Controlo Covid 19 que determinou os Horários de Trabalho do
trabalhadores que até agora praticam o horário rígido (serviços administrativos

técnicos) com possibilidade de adoção de varias modalidades de horário de
trabalho.

15 Iterações Orçamentais Deliberado por unanimidade aprovar as alterações ao Orçamento Municipal.

16 Intervenção do Publico Registou·se a intervenção de:· António Carlos Pires Viana

17 Aprovação da ata em minuta
Deliberado, por unanimidade, a ata desta reunião, em minuta, nos termos do

número 3 do artigo S72 da lei nJ! 75/2013, de 12109

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

Eeu,

Humanos dest

Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos

al, o subscrevi.

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 6 de Novembro de 2020.

O PR SIDE TE DA cÂMARA,

Li
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