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Description level

UI

Reference code

PT/AMMTL/CMMTL/B-A/001-001/0031

Title type

Formal

Title

1997 (caixa n.º 2)

Production dates

1997-03-26 - 1997-07-02

Dimension and support

1 cx. - papel (16 doc.)

Holding entity

Arquivo Municipal de Mértola

Scope and content

Contém documentos anexos às atas das sessões da Câmara Municipal, nos termos do art.5º, do decreto lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. Inclui os seguintes documentos:
- Conta de gerência e documentos anexos (1996);
- Ata da reunião da Comissão de Análise das propostas do concurso público Empreitada de pavimentação
de arruamentos em Corte Pinto;
- Prova de triatlo (caderno de encargos);
- Edital n.º 54/97;
- Relatório: apreciação das propostas do concurso público da empreitada, por série de preços, de
Pavimentação de arruamentos em Corte Pinto;
- Concurso de atribuição, em regime de arrendamento, de 19 fogos do conjunto habitacional do Furadouro,
em Mértola;
- 5ª Alteração ao orçamento municipal (1997);
- Proposta retificação de deliberação (sobre o sentido de voto acerca da colaboração da Câmara na
construção de fossa no Ledo);
- Cartaz das Festas da Vila (1997);
- 6ª Alteração ao orçamento municipal (1997);
- 4ª Alteração ao plano de atividades (1997);
- Proposta (sobre alteração de traçado da via Negracho - Vascão);
- Processo de empréstimo para financiamento municipal de pavimentação de ramais de acesso a diversas
povoações do concelho de Mértola;
- Processo de empréstimo para financiamento do empreendimento municipal de pavimentação de
arruamentos em Corte do Pinto;
- Informação da divisão técnica sobre a construção da piscina coberta de aprendizagem e arranjos
exteriores;
- Informação da divisão técnica sobre construção do conjunto habitacional do Furadouro - arranjos
exteriores (trabalhos a mais);
- Informação da divisão técnica sobre alargamento e pavimentação do C.M. 1122 da E.N. 510 - pedido de
prorrogação do prazo de execução.
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