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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 13/03/2023  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 13 
de março de 2023, tomou a seguinte deliberação: ------------------------------------------  
 
“AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------  
 
APOIO INDIRETO - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE TRANCOZELOS 
- CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO MULTIUSOS EM LISEI - ATRIBUIÇÃO 
DE ADIANTAMENTO: -----------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: ----------------  
“Considerando que foi deliberado em reunião de Câmara de treze de junho de dois mil e 
vinte e dois e celebrado, no dia vinte de junho de dois mil e vinte e dois, um contrato-
programa entre o Município de Penalva do Castelo e a Fábrica da Igreja da Paróquia de 
Trancozelos, no valor de cinquenta mil euros com o objetivo de apoiar financeiramente 
nas obras de construção de um Pavilhão Multiusos em Lisei; ----------------------------------  
Considerando o pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de Trancozelos, a solicitar um 
adiantamento, no valor de vinte mil euros, para a construção da estrutura metálica, já 
adjudicada à firma Métrica Primordial, Unipessoal Lda. ---------------------------------------  
Assim e tendo em conta o atrás mencionado, proponho que a Câmara Municipal delibere, 
ao abrigo da alínea o), do número um, do artigo trinta e três, do anexo um, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e o contrato-programa acima 
referido, atribuir um adiantamento, no valor de vinte mil euros à Fabrica da Igreja 
Paroquial de Trancozelos.” --------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.” -----------------------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Técnica Superior 
da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o 
subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 16 de março de 2023. 

O Presidente da Câmara, 
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