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 extraordinária realizada em 12 de
Outubro do corrente ano, cuj a ata foi aprovada na mesma reunião, tomou as seguintes
deliberações:
Ponto nº

Resolução

Assunto

1

lnfonnaçào do Presidente da Câmara

Tomado conhecimento dos Contratos de Aquisição De Serviços, em
cumprimento do n2 4 do Art2 492 da Lei do Orçamento de Estado/2017

2

Aprovação das atas das reuniões antcrior1.-s

Deliberado por unanimidade aprovar as seguintes actas:~ reunião de camara de 31 de agosto
~ reunião de camara de 14 de setembro

3

Revogação da deliberação de 3 de Agos to de 2017

4

Empreitada - Ampliação da rede de águas residuais de
Mazarefes - Ratificação

5

Empreitada - ampliação da rt.•ck de águas residuais de
Vila Fria - Ratificação

6

Ratificação de Despachos

7

Alterações Orçamentais

8

Aprovação da ata

Deliberado por unanimidade revogar a deliberação camarária de 3 de
Agosto de 2017 relativa ao ponto ··Regimento de ca valaria n• 6 - Apoio
para a realização do XXXlV Concurso Nacional de Saltos Combinados··.
atendendo a que a organização d~-stc evento não se constituiu em
associacão
Deliberado por unanimidade rat ificar a deliberação do Conselho de
Administração de 20 de Setembro lindo relativa a ··Empreitada
Ampliação da Rede de Águas Residuais de Mazarefes - Aprovação da
Minuta do Contrato
Deliberado por unanimidade ratificar a deliberação do Conselho de
Administração de 20 de Setembro findo relativa a Empreitada Ampliação da Rede de Águas Residuais de Vila Fria - Aprovação da
Minuta do Contrato
Deliberado por unanimidade ratificar o seguinte: - A) O despacho do
Presidente da Câmara proferido em 15 de setembro findo pelo qual
aprovou a lista de ··erros e omissões··. bem como autorizou a prorrogação
de prazo para entrega das propostas pdo prazo de quarenta e oito horas
relativo à empreitada de ··Requalificação e Modernização Da Escola
Básica E Secundária De Barroselas; B) O despacho do Pr1.'Sidcnte da
Câmara proferido em 15 de setembro findo pelo qual aprovou a lista de
··erros e omissões··. bem como autori1:ou a prorrogação de prazo para
entrega das propostas pelo prazo de doze dias relativo à empreitada de
··consolidação do Paraue Empresarial de Lanheses
Aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS, 3 votos contra do PSD
e 1 abstenção da CDU
Deliberado aprovar, por unanimidade, a ata desta reunião, 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 e u,

{'('~ J}_

Director de Departamento de Administração

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 13 de Outubro de 2017.
OPR SIDENTE DA CÂMARA,
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