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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 06/06/2019
Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do
Concelho de Penalva do Castelo:
Faz saber que, e para cumprimento do art.° 56.° do anexo I, da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 06
de junho de 2019, tomou a seguinte deliberação:
"16.07 - DECISÕES TOMADAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS -DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -UNIDADE
ORGÂNICA DE GESTÃO FINANCEIRA:
O senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento das decisões tomadas ao abrigo da
delegação de competências, delegadas pela Câmara Municipal em sua reunião de vinte e
cinco de outubro de dois mil e dezassete, as quais obteviveram despacho de aprovação ou
deferimento, designadamente:
"Taça de Portugal" de Ciclismo Feminino:
- Despacho de autorização de transferência para o Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo, do montante de seiscentos e cinquenta e seis euros para fazer face às despesas
com os almoços dos atletas, treinadores e restante staf das equipas e organizadores, no
âmbito da realização da "Taça de Portugal" de Ciclismo Feminino, no dia vinte e cinco de
maio de dois mil e dezanove, organizado pelo Velolovers - Cycling Tourism F~ Events,
com o apoio do Município de Penalva do Castelo, a Federação Portuguesa de Ciclismo
entre outros.
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo:
- Despacho de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo,
celebrado entre o Município de Penalva do Castelo e a Associação Regional de Ciclismo
de Viseu, no kmbito da realização da quarta e quinta etapas da Taça de Portugal de
Ciclismo Feminino, inseridas no calendário nacional da UVP -Federação Portuguesa de
Ciclismo, que decorreram no dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezanove, nas Ruas
de Penalva do Castelo.
A Câmara tomou conhecimento."
Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
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,Assistente
Técnica da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos
o subscrevi.
Paços do Município de Penalva do Castelo, 07 de junho de 2019.
O Presidente da Câmara,
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