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 Ida Lei nº. 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião extraordinária realizada em 21 de
Janeiro de 2019, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes
deliberações:
!Ponto n'

1

2

3

Assunto

Resolução

Transferência de Competências para as Autarquias
Locais e para as Entidades Intermunicipais

Processo de Classificação de Imóveis de Interesse
Municipal - ONERESH_C 463/92- Turiviana - Turismo
Irmãos Laranjeira, Ld.! - Casa Melo Alvim - Pedido de
Reconhecimento de Interesse Público Municipal
Processo de Classificação de Imóveis de Interesse
Municipal - ONERED_N 452/99-Borlido & Gonçalves,
Ld.! - Casa do Prior - Pedido de Reconhecimento de
Interesse Público Municipal

4

Ratificação De Despachos

5

Aprovação da ata em minuta

Deliberado remeter a Transferência de Competências para as Autarquias
Locais e para as Entidades Intermunicipais para aprovação da Assembleia
Municipal. Mais foi deliberado, solicitar a realização de uma sessão
extraordinária da Assembleia Municipal por motivo de urgência,
fundamentada pelo disposto nos diplomas constantes da proposta
aprovada mais propriamente o facto do limite de prazo para os órgãos
deliberativos das entidades se pronunciarem sobre a intenção de
assumirem, já em 2019, as competências a transferir terminar a 31 de
janeiro de 2019.
Deliberado por unanimidade aprovar a abertura do procedimento de
interesse publico municipal.

Deliberado por unanimidade aprovar a abertura do proced imento de
interesse publico municipal.
Deliberado por unanimidade remeter este assunto para a próxima
reunião camarária
Deliberado aprovar, por unanimidade, a ata desta reunião, em minuta,
nos termos do número 3 do artigo 572 da Lei n.º 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.
Eeu,

C\(~ #Q_

Diretor de Departamento de Administração Geral

desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 22 de Janeiro de 2019.
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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