
Câmara M unicipal 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 1 da Lei nº. 75/2013, de 
12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 29 de março do corrente 
ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações: 

Ponto Assunto Resolução nº 
Voto de Pesar pelo Falecimento de Aprovada por unanimidade 

Antes Manuel lucinio Pires de Araújo 
da 

Ordem Voto de pesar e de solidariedade, Aprovada por unanimidade 

do Dia amizade e apoio ao povo belga e à 
cidade de Bruxelas 

1 
Aprovação de atas das reuniões Deliberado por unanimidade, remeter a apreciação deste assunto para a próxima 
anteriores reunião camarária. 

Participação da pizaria Oolceviana no Deliberado aprovar, por unanimidade a atribuição de um apoio até 2.200€ para a 
2 campeonato mundial de pizza 2016, em deslocação dos representantes do restaurante DolceVianna a Parma, assim como o seu 

Parma alojamento e refeições, durante os dias do certame 

3 
Protocolo de Colaboração com a Deliberado aprovar, por unanimidade a atribuição de apoio no valor de 50.000 euros 
associação estação imagem- apoio 2016 para a Associação Cultural Estação Imagem 

Núcleo de Viana do Castelo da Re-food-
Deliberado aprovar, por unanimidade a atribuição de um apoio ao Núcleo de Viana do 

4 
Aquisição de equipamento 

Castelo da Re-Food 4 Good - Associação no valor de 10.980,00C, para aquisição do 
equipamento. 
Deliberado aprovar por unanimidade a atribuição dos seguintes apoios:-

Campeonato do mundo e campeonato QFederação Portuguesa de Bilhar - Campeonato da Europa Absolutos Bilhar, na 
s da europa de bilhar -apoio à variante de Pool -Áustria (1 a 12 Abril) - 2. 700,00 C; 

participação de atletas vianenses ~Federação Portuguesa de Bilhar - Campeonatos do Mundo de Bilhar Pool Bola 9 -
Qatar (25 julho a 4 agosto) - 1.500,00 e 

Apoio à beneficiação de instalações Deliberado aprovar por unanimidade a atribuição do apoio de 70.000 C à União 
6 desportivos -medida 2 Desportiva de Lanheses para construção de balneários - 1! Fase de apoio ao campo 

, sintético de jogos 
Campeonato do mundo de canoagem -

, Deliberado aprovar por unanimidade a organização e apresentação da candidatura em 
7 apresentação da candidatura de viana 

colaboração com o Darque Kayak Clube e a Federação Portuguesa de Canoagem 
do castelo para 2017/2018; 
Concurso público para a requalificação 

Deliberado aprovar por unanimidade o projeto da empreitada referida em título e 
8 

da Rua Cidade de Riom- Arranjo 
autorizar a abertura de procedimento por concurso público com vista à realização de 

Urbanístico -Autorização para abertura 
empreitada, bem como aprovar o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos 

de procedimento 

9 Alterações orçamentais 
Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 votos contra do PSD e i abstenção 

. da CDU 

10 Ratificação de Despachos Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de traba'lhos 

11 Período Intervenção Público Intervenção de: Carlos Pereira e Pires Viana 

12 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._ 

E eu,~ • Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 30 de março de 2016. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
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