
Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos

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
. 56°. do. Anexo I da Lei na. 75/2013,

de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião extraordinâria realizada em 26

de Novembro de 2020. cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as

seguintes deliberações:

Ponto
Assunto Resoluçãon°

1
Plano de Atividades e Orçamento da CMVC E peliberado por maioria com 6 votos a favor e 3 abstenções, aprovar o Plano de

MVC - 2021 IActividades e remeter para aprovação da Assembleia Municipal

2 I Revisão Orça mental CMVC - 2020
peliberado por maioria com 7 votos a favor e 2 abstenções, remeter para aprovação
~a Assembleia Municipal

3
Investimento A Financiar Por Empréstimo De iDeliberado por maioria com 7 votos a favor e 2 abstenções, remeter para aprovação

Médio E longo Prazo - Aprovação ~a Assembleia Municipal

4
ontração Empréstimo Para Financiamento Deliberado por maioria com 7 votos a favor e 2 abstenções, remeter para aprovação

De Investimento - Aprovação ~a Assembleia Municipal

Deliberado por unanimidade ratificar os despachos proferidos pelo Presidente da

ãmara : c;. em 18 de novembro onde aprova a pronuncia do júri sobre as listas de

'erros e omissõesH e o novo mapa de Quantidades respeitantes ao procedimento nQ

5 Ratificação De Despachos 31/A1/2020 relativo ao Concurso Publico para Adjudicação da Empreitada de

Reabilitação do Pavilhão Josê Natário - Monserrate". c;;; em 24 de Novembro onde

esolve conceder tolerância de ponto aos trabalhadores municipais, incluindo os dos

erviços Municipalizados, nos prôlCimos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro.

6 ~provação da ata em minuta
Deliberado, por unanimidade, a ata desta reunião, em minuta, nos termos do
numero 3 do artigo 57!! da lei n.!! 75/2013. de 12/09

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão seI' afixados

nos lugares pú~licos do estilo.

E eu,--4--'~.9-. I'v-
Humanos desta Câmara Municipal, o subscrevi.

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 27 de Novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

\~ )
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