MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL
Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, faz saber que, tendo em atenção o Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, designadamente o preceituado no n.° 3,
do art.° 49.° do respetivo Anexo I, realizar-se-á no próximo dia 25 de janeiro de 2021, pelas
14,30 horas, em Sala Virtual, por Videoconferência, areunião ordinária pública desta
Câmara Municipal, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1- 01.06 -Educação -Refeições Escolares -Fornecimento de Refeições
Escolares aos Alunos dos Ensinos Pré-Escolar e 1.° CEB -Celebração de
Protocolos com as entidades parceiras;

2 - 12.47 -Regulamentos -Projeto de "Regulamento de Ocupação Municipal
Temporária de Desempregados/as de Longa Duração" -Consulta pública;

3 -15 -Pagamentos;
4 - 16.03 -Decisões tomadas ao abrigo da delegação/subdelegação de
competências - DTUH;
5 - 18 -Empreitada de "Requalificação da Rua 1.° de dezembro" -Alteração
ao projeto de execução;
6 - 18.09 -Empreitadas - Proc. n.° 34/2020 -Empreitada de "Arranjo
Urbanístico da Praça Magalhães Coutinho e Igreja da Misericórdia" Adjudicação;
7 - 83 - Apoio à Natalidade -Candidaturas -Aprovação no âmbito do
Programa Municipal de Incentivo à Natalidade.

Período de Intervenção do Público.
Atendendo à gravosa e urgente situação de calamidade presente, relacionada
com a pandemia do "COVID-19", que tem afetado um grande número de pessoas
espalhadas pelo mundo e atentos às recomendações das autoridades de saúde e de
segurança, seguindo as indicações transmitidas, num espírito de serenidade, sentido de
responsabilidade esentido cívico, o acesso à reunião por Munícipes para solicitar
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esclarecimentos no período destinado à "Intervenção do Público" está suspenso até que
a situação se volte a normalizar, pelo que solicito a compreensão de todos.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente EDITAL e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do cos~t\ume.,
v,~_~< <. ~c~; . ..~ ~
E eu, J..~~-~í~~~.<,. ,.~c,~ ~___ ~f:~~`~~
,Assistente
Técnica da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o
subscrevi.
Paços do Município de Penalva do Castelo, 20 de janeiro de 2021.
O Presidente da Câmara,
~"
(Francisco Lopes de Carvalho)
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