
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 Ida Lei nº. 75/2013, 

de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião realizada em 9 de Setembro de 

2021, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações: 

Ponto 
Assunto Resolução 

nº 
Empreitada de "Unidade de Cuidados de Saúde Deliberado por unanimidade concordar com o teor do documento e adjudicar a referida 

1 Primários - USF da Meadela" - Adjudicação e !empreitada à firma ONWORKS - CONSTRUÇÕES, LDA, pelo valor de 2.222.362,31 a que 

2 

3 

4 

aprovação da minuta !acresce o 1.V.A. à taxa legal em vigor. Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato. 

~cesso Poente e área de Estacionamento . Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de execução, as peças do 

Parque Empresarial de Lanheses - Aprovação de procedimento e a respetiva abertura de procedimento concursai, bem como a 

Projeto e Abertura de Procedimento Concursai nomeação do referido júri. 

Ratificação de Despacho Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos. 

Aprovação da Acta em Minuta 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta, nos termos do 
número 3 do artigo 57º 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 est~~r\ 

E eu, ~l _0.,:__ ~ L- Diretor do Departamento da Administração 
Geral desta CãmaraMtmicipal, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo. 10 de Setembro de 2021. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
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