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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. 56º. do Anexo 1 da Lei nº. 75/2013, de 

12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 7 de Dezembro do 

corrente ano, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes 

deliberações: 

Ponto 
Assunto Resolução nº 

Deliberado aprovar as seguintes actas- ~Reunião camarária de 13 de Outubro 
- Maioria com abstenção da Vereadora Maria José Guerreiro; ~Reunião 

1 Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores 
camarária de 31 de Outubro - Unanimidade; QReunião camarária de 10 de 
Novembro - Maioria com abstenção dos Vereadores Vitor Lemos e lida 
Figueiredo; QReunião camarária de 24 de Novembro - Maioria com abstenção 
dos Vereadores Eduardo Teixeira e lida Figueiredo. 
Deliberado por unanimidade, no uso da autorização concedida, nos termos da 
alínea f) do n.2 l do art2 252 da Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, pela 
Assembleia Municipal, em sua sessão do passado dia 18 de Novembro findo, 

2 Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 2017 incluída no ponto relativo à aprovação das Opções do Plano e Orçamento para 
o ano 2017, adjudicar o empréstimo de curto prazo, no valor de 2.600.000,00€ 
ao Crédito Agrícola, com um Euribor a 6 meses+0,49% e nos demais termos e 
condições por esta entidade propostos 

Deliberado por unanimidade aprovar um contrato de comodato, com o Sport 

3 
Contrato de Comodato de Bem Imóvel - Sport Clube Clube Vianenses de um bem imóvel identificado, pelo prazo de 40 anos 

Vianense renovável por períodos sucessivos de 10 anos com o fim exclusivo da 

manutenção e funcionamento da sede e áreas sociais do Sport Clube Vianense 

Revogação da Deliberação de 18/06/2010 - Cedência Deliberado por unanimidade revogar a deliberação de 18 de Junho de 2010 

4 de parcela de terreno para o Núcleo de S. Romão do pela qual foi feita a cedência de parcela de terreno para o núcleo de S. Romão 
Neiva da Cruz Vermelha do Neiva da Cruz Vermelha 

Deliberado por unanimidade aprovar um contrato de comodato, com o Cent ro 

Contrato de Comodato de Bem Imóvel - Centro 
Humanitário do Alto Minho da Cruz Vermelha Portuguesa de um bem imóvel 

5 Humanitário do Alto Minho da Cruz Vermelha 
identificado, pelo prazo de 40 anos renovável por períodos sucessivos de 10 

Portuguesa 
anos com o fim exclusivo da instalação da Estrutura Operacional de 
Emergência do Neiva do Centro Humanitário do Alto Minho da Cruz Vermelha 
Portuguesa 

Retificação da deliberação de 5/08/2013 - Protocolo 
Deliberou por unanimidade retificar a deliberação tomada em 5 de Agosto de 
2013, sendo o subsidio atribuído no valor de 70.000 €destinado para apoiar 

6 
de Colaboração - Construção das Novas Instalações da 

as obras de adaptação e refuncionalização do prédio urbano para a instalação 
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Neiva -

da Estrutura Operacional de Emergência do Neiva do Centro Humanitário do 
Zona Industrial do Neiva 

Alto Minho da Cruz Vermelha Portuguesa 

7 
Promoção de eventos empresariais e da região - Deliberado por unanimidade atribuído um subsídio à CEVAL no montante de 
Atribuição de apoio à CEVAL 2.500,00€ para apoio a promoção de eventos empresariais e da região 

Quadra Natalícia - Programação de animação e 
Deliberado por unanimidade autorizar a transferência de 20.000€, para a 

8 VianaFestas, responsável pelas iluminações das ruas da cidade, a fim de 
Iluminação de Natal 

custear a iluminação de Natal. 

9 
Jornadas Culturais da N -Cooltura -atribuição de Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de 900€ à Junta de Freguesia 
apoio à Junta de Freguesia de Vila de Punhe de Vila de Punhe para apoio a realização das Jornadas Culturais da N-Cooltura 

Reversão de Bilheteira - Fundação Átrio da Música -
Deliberado por unanimidade reverter a receita da bilheteira, num total de 

10 648€, do Espetáculo de Música Clássica "Concerto para as Famílias" para a 
Espetáculo no Teatro Sá de Miranda 

Fundação Átrio da Música, após a retenção do IVA. 

11 
Campeonato do Mundo de Voleibol -atribuição de Deliberado por unanimidade atribuir à Federação Portuguesa de Voleibol, 
apoio à Federação Portuguesa de Voleibol um apoio no valor de 20.000€ para o campeonato do Mundo de Voleibol 

Taça CERS de Hóquei em Patins - apoio à participação 
Deliberado por unanimidade atribuir um apoio de 15.000€, à Associação 

12 Juventude de Viana, para fazer face às despesas com a inscrição, deslocação 
da Associação Juventude de Viana 

e estadia da participação na Taça CERS de hóquei em Patins 

Concessão de Serviço Público de Transportes Coletivos 
Deliberado aprovar alterações à concessão de serviço público de transportes 

13 de Passageiros da Área Urbana E Freguesias Limítrofes 
coletivos de passageiros no que diz respeito a número mínimo de carreiras a 
executar nos diferentes circui tos 

- Proposta de Alteração de Frequências 
Aprovado por maioria com 8 votos a favor do PS e PSD e l abstenção da CDU J 
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Alteração ao REV - Regulamento de Estacionamento 
Deliberado por unanimidade aprovar alterações ao Regulamento de 

14 
de Veículos 

Estacionamento de Veículos 
Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS e 4 abstenção do PSD e CDU 

Apoio à recuperação de imóvel atingido por 
Deliberado por unanimidade atribuir à Junta de Freguesia da União de 

15 
intempérie 

Freguesias de Viana do Castelo, um subsídio no valor 1.100€, a transferir 

mediante autos de medição para apoio a recuperação de imóvel 

23 Alterações Orçamentais 
Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 votos contra do PSD e 1 

abstenção da CDU 

24 Ratificação de Despachos Deliberado por unanimidade remeter este assunto para a próxima reunião 

25 Período Intervenção Público Registou-se a intervenção de Pires Viana 

26 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, / ~ ~ WV L., Director de Departamento de Administração 

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 8 de Dezembro de 2016. 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
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