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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 11541/2022

Sumário: Correção material de erros de representação gráfica na planta de implantação.

Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, torna público que a Câmara 
Municipal de Viana do Castelo na sua reunião realizada no dia 3 de maio de 2022, declarou que 
efetuou uma correção material à Planta de Implantação do Plano de Pormenor do Centro Histórico, 
publicada através do Aviso n.º 3145/2022 publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 32, de 
15 de fevereiro de 2022, no que respeita à representação das projeções dos edifícios em consola 
e sobre passagens inferiores e ainda da trama das edificações existentes.

16 de maio de 2022. — O Presidente da Câmara, Luís Nobre.

Deliberação da Câmara Municipal

Georgina Maria Ferreira Marques, coordenadora técnica da Secção de Apoio aos Órgãos 
Autárquicos (Departamento de Administração Geral) da Câmara Municipal de Viana do Castelo:

Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para uso 
exclusivo da mesma,que da minuta da ata da reunião ordinária desta mesma Câmara realizada no 
dia três de Maio de 2022, consta a seguinte deliberação:

(02) Deliberações da Assembleia Municipal: [...] C — Retificação Plano de Pormenor do Centro 
Histórico — Presente o ofício AM -31, de 2 de maio corrente pelo qual é dado conhecimento de que 
a Assembleia Municipal, na sua reunião realizada em 29 de abril findo, deliberou aprovar a proposta 
que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara 
Municipal em sua reunião de 22 de março findo. Ciente.

Está conforme o original
A ata de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da mesma reunião.

Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, 12 de maio de 2022. — A Coorde-
nadora Técnica, Georgina Maria Ferreira Marques.
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