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. 56º. do Anexo 1 da Lei nº.
75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião extraordinária
realizada em 2 de abril de 2019, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião,
tomou as seguintes deliberações:
!Ponto n'
1

Assunto
~provação

Resolução
Deliberado por maioria com 2 abste nções aprovar a
ata da reunião de 14 de Março findo,

da Acta da Reunião Anterior

Tomado con hecimento das seguintes deliberações da sessão
extraordinária da Assembleia Municipal de 1 de Abril:REUNIÃO CAMARÁRIA DE 14 DE MARÇO
~Construção de Infraestrutura Pública Rodoviária (PEL) - pedido
de autorização para realização de ação em área abrangida pela
RAN - Reserva Agrícola Nacional - Reconhecimento de
Interesse Municipal
e::> Declaração d e Utilidade Pública (DUP) - requalificação e
construção de equipamentos e infraestruturas de a poio no
Centro Cívico de Alvarães
REUNIÃO CAMARÁRIA DE 27 DE MARÇO
~Tra nsferência de Competências para as Autarquias Locais e para
as Entidades Intermunicipais
e::> Empréstimo d e Tesouraria- Reforço

2

Deliberações da Assembleia Municipal

3

Adjudicação de Empréstimo de Tesouraria Reforço
~provação

da Acta em Minuta

4

Deliberado
unanimida de, adjudicar o
por
e mpréstimo de curto prazo, no valo r de 600.000,00€
ao C rédito Agrícola nos termos e condições por esta
entidade propostos.
Deliberado aprovar, por unanimidade, a ata desta
re união, em minuta, nos termos do número 3 do
artigo 57° da Lei n.0 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,

~h ~

Diretor

de

Departamento

de

Administração Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 3 de abril de 2019.
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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