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EDITAL 

 

 

 

 

N.º de Registo 556  Data 18/05/2020  Processo   

Assunto: Reunião Extraordinária da Câmara Municipal - 20.05.2020  

 

Luís António Abelho Sobreira Vitorino, Presidente da Câmara Municipal de Marvão:  

Faz saber, que se realizará no dia 20 de maio, uma Reunião Extraordinária da Câmara 

Municipal, pelas 09:30 Horas, por videoconferência, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Constituição da Empresa Intermunicipal das Águas do Alto Alentejo 

2. Contrato de Financiamento da Estratégia de Apoio à Habitação 

3. Requalificação da Escola da Portagem - Concurso Público - Relatório Final 
 

Informa ainda que de acordo com o n.º 2 do artigo 3º da Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março, a 

obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos deliberativos e executivos dos 

municípios e das freguesias e dos órgãos deliberativos das entidades intermunicipais, 

conforme previsto nos artigos 49.º, 70.º e 89.º do regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fica suspensa até ao dia 30 de 

junho de 2020, sem prejuízo da sua gravação e colocação no sítio eletrónico da autarquia 

sempre que tecnicamente viável. 

 

 

Para constar se passou o presente EDITAL e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo 
e publicado no site do municipio. 

 

Marvão, 18/05/2020  

 

O Presidente da Câmara 

 

 

 

Luís António Abelho Sobreira Vitorino 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/500023/details/normal?l=1
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