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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Habitação – HABISOLVIS- realizada no dia 11.01.2021 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – 

HABISOLVIS – REALIZADA NO DIA ONZE 

DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

------ Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no edifício dos Paços do Município e na sala 

destinada ao efeito, reuniram o Conselho de Administração, com a presença dos seguintes elementos: ------------- 

CRISTINA MARIA RAMOS BRÁS DE ALMEIDA BRASETE E SILVA, viúva, Vereadora da Câmara Municipal de 

Viseu, como Presidente do Conselho de Administração, MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE AZEVEDO, 

solteira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu, como Vogal e JOÃO PEDRO RODRIGUES CARDOSO DA 

SILVA, casado, Vogal com funções executivas. --------------------------------------------------------------------------- 

ABERTURA – constatada a existência de quórum, foi pela senhora Presidente declarada aberta a reunião, quando 

eram onze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Conselho de Administração tomou as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------- 

 

 

01 – CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE TECNICO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL 

No seguimento da deliberação 05.2 da reunião do Conselho de Administração datada de 12.11.2020, que 

pressupunha que a contratação de um Técnico Superior de Engenharia Civil se fizesse no âmbito de uma 

candidatura ao programa ATIVAR, e uma vez que, por vicissitudes várias, não foi possível concluir o processo de 

contratação a tempo de aproveitar a candidatura ao assinalado programa, que entretanto encerrou, fica 

prejudicada a deliberação tomada, por alteração dos respetivos pressupostos, pelo que o Conselho de 

Administração deliberou anular o referido concurso.” ------------------------------------------------------------------- 

 

FORMA DE VOTAÇÃO – as deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade de votos dos 

membros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APOIO – secretariou e prestou apoio administrativo, Cláudia Helena Tina de Oliveira. -------------------------------- 

ENCERRAMENTO – e não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, quando eram doze 

horas e trinta minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Cláudia Helena Tina de Oliveira, redigi e subscrevi. ---------- 

 

A Presidente 

_______________________________________________ 

Os Administradores 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 


