
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. 56°. do Anexo Ida Lei nº. 75/2013, de 

12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 21 de julho do corrente 

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

Ponto 
Assunto Resolução 

nº 
Antes Moção - Redução das Portagens na A28 Aprovado por unanimidade 

da 

Ordem Voto de pesar Aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento de Teresa de Jesus 

do Dia 
Louro da Cunha, mãe do Presidente da Câmara 

Alargamento de uma Obra de Arte na Rua Deliberado por unanimidade submeter à aprovação da Assembleia Municipal tendo em 
1 da Paredinha - Nogueira - Declaração de vista o reconhecimento do relevante interesse público na obra em questão, nos termos 

Interesse Público Municipal e para os efeitos do art.2 21 do Decreto-Lei n.2 166/2008, de 22 de Agosto. 
Deliberado por unanimidade ao abrigo do Artigo 62 da Postura de Trânsito de Viana do 

Alteração à Postura de Transito - Festas da 
Castelo proceder a alterações da Postura de Trânsito e do Regulamento de 

2 
SR! D" Agonia 2016 

Estacionamento de Veículos, decorrentes da realização dos tradicionais festejos, 
Procissão Solene, Procissão do Mar, Cortejo da Mordomia, Cortejo Etnográfico e 
instalação de equipamentos de recreio no Campo d' Agonia 
Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do artigo 52, n9 1 do Regulamento do Parque 
Empresarial da Praia Norte autorizar a transmissão da concessão do lote 42 á firma 

3 
Parque Empresarial da Praia Norte - Irmãos Jácome, Lda, devendo no contrato que vier a ser celebrado entre cedente e 
Transmissão de Concessão - Lote 42 cessionária ficar a constar que o Regime Jurídico da concessão do lote em questão 

passará a ficar sujeito às alterações introduzidas no aludido Regulamento por deliberação 
da Assembleia Municipal de 11 de Janeiro de 2006 

Apoio às Associações Desportivas Deliberado por unanimidade retificar a deliberação tomada em 14 de maio de 2015, em 

4 Construção/Beneficiação que foi atribuída a verba de € 10.000, ao Clube de Ténis de Viana do Castelo, para 
/Apetrechamento de Instalações melhoramentos do complexo dos Courts, no sentido de que a verba seja atribuída para a 
Desportivas - Medida 2 - Retificação reconstrução do Campo n2 2. 

5 
Apoio ao Teatro do Noroeste -CDV - Deliberado por unanimidade, atribuir um subsidio de 20.000€ ao Centro Dramático de 
Escola de Verão para Actores Viana para apoio a iniciativa " Escola de Verão para atores" 

6 Alterações orçamentais Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS e 3 votos contra do PSD 

7 Ratificação de Despachos Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos 

8 Período Intervenção Público Não se registou qualquer Intervenção 

9 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,oL~L' ~f) f[l:;_ ~ector 
Administração Geral desta~~ ~u~icipal, o subscrevi. 

de Departamento de 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 22 de julho de 2016. 
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