
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.". 56º. do. Anexo I da Lei nº. 75/2013. 

de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião extraordinária realizada em 16 

de J unho de 2021. cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as seguintes 

deliberações: 

Ponto 
nº Assunto Resolução 

1 Consolidação das Contas 2020 

Deliberado por ma,ona com 1 voto contra e 1 abstenção aprova, 

K:onsolidação das Contas 2020 e submeter as mesmas a apreciação d, 
~ssembleia Municipal. 

2 
Empreitada "Unidade de Cuidados de Saúde Primários -
USF da Meadela" - Ratificação de Despacho 

Deliberado unanimidade ratificar o despacho proferido pelo Presidente da 
K:amara em 14 de Junho corrente, pelo qual aprovou a pronuncia do júri 
sobre as listas de " Erros e Omissões" e esclarecimentos respeitantes ao 
procedimento mencionado, a alteração do preço base para o valor de 
2.378.403,81€ e autorizou a prorrogação de prazo para entrega de 
propostas por um período de trinta dias, a contar da data da publicação 
klo aviso no Diário da Republica, relativamente ao procedimento n2 
175/Al/2021. 

3 
Associação de Municípios da Serra de Arga - Área de 
Paisagem Protegida • Proposta de Integração 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de Integração e os Estatuto! 

e remeter os mesmos para aprovação da Assembleia Municipal. 

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

5 Aprovação da Acta em Minuta 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta, no! 

ermos do número 3 do artigo 572 da Lei n.2 75/2013, de 12/09. 

Para constar se lavrou o presente edital e outrns de igual teor que vão ser a6.,'Xados 

nos lugares públicos do estilo. 

~ '\ - ("' " ~ E eu, L, ~~ \.:, Diretor do Departamento da Administração 

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 17 de J unho de 2021. 

O PRE !DENTE DA CÂMARA, 

? 
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