
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

EDITAL 

LUÍS NOBRE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 

DO CASTELO: 

Faz público, em cumprimento do disposto no art.º. 56º. do. Anexo I da Lei nº. 75/2013, 

de 12 de setembro, que a Câmara Municipal em sua reunião extraordinária realizada em 4 

de Novembro de 2021, cuja ata foi aprovada em minuta na mesma reunião, tomou as 

seguintes deliberações: 

Ponto Assunto Resolução nº 

Empreitada de "Requalificação da Escola EB 2/3 Pinto 
Deliberado por maioria com 2 abstenções aprovar a adjudicação da referida 

~mpreitada à firma BALTOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA, pelo valo1 
1 José de Brito - Adjudicação, Aprovação da minuta de 

~e€ 2.258.719,11, a que acresce o I.V.A. à taxa legal, bem como aprovar ê 
contrato e Divisão de Encargos 

minuta do contrato. 

2 Regimento da Câmara Municipal 
Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da Ordem de 
tTrabalhos. 

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio no valo1 

3 
Associação de Armadores de Pesca de Castelo de Neiva- 2.139,00 €, a libertar contra documento comprovativo, destinado à aquisiçãc 

Apoio de um computador e respetivo software de faturação, equipamentc 

indispensável para abertura do posto de abastecimento. 

Deliberado por maioria com 3 abstenções, ratificar a resolução sobre ê 

suspensão da obra " Praça Viana", do Presidente da Câmara proferida em 1, 

4 
Ratificação da resolução fundamentada - Praça de Ide setembro corrente e ratificada em 30 do mesmo mês pela Executivo que 

Touros - Processo Judicial erminou funções em 15 de Outubro findo e pelo facto de a refer ida Câmar, 

Municipal se encontrar no período de gestão limitada definido na Lei n~ 

47/2005, de 29 de Agosto. 

s Autorização da transmissão do direito de uso privativo de Deliberado por unanimidade autorizar a transmissão do direito de use 

lotes do PEPN da VianaDecon para a AcceptWaves privativo de lotes do PEPN da VianaDecon para a AcceptWaves. 

6 Delegação de Competências 
Tomado conhecimento dos Despachos PR n2s: 5/2021; 6/ 2021, 7 / 2021 

8/2021, 9/2021, 10/ 2021, 11/2021, 13/2021, 14/ 2021 e 15/ 2021. 

7 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 outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do estilo. 

Eeu, ~~ Diretor do Departamento da Administração 

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 5 de Novem 
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