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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

EDITAL
Dr. Humberto Manuel Martins Carneiro, Presidente da Assembleia Municipal da
Póvoa de Lanhoso, torna público, nos termos do disposto no artigo 21.°, n° 1 alínea b) do
Regimento da Assembleia e ao abrigo do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo 54.0 da Lei
n.° 169/99 de 18 de Setembro alterada, que a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal se
realiza no próximo dia 27 de abril de 2012 (sexta-feira), pelas 20,30 horas, no Theatro Club,
com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:
-

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (~‘)

-

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

Ponto Um (20’):
Análise da atividade do município e sua situação financeira, conforme o disposto no art.° 2°,
n°i alínea d) do Regimento.
Ponto Dois (45’):
Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de
conforme o disposto no art.° 2°, n°2, alínea c) do Regimento desta Assembleia.

2011,

Ponto Três (io’):
Apreciação e votação de Proposta de Alteração dos Limites Territoriais do Concelho
(freguesia de Serzedelo e Soutelo (Vieira do Minho)), conforme o disposto no ali.0 2°, n°4,
alínea b) do Regimento desta Assembleia.
Ponto quatro (is’):
Informação da Divisão Financeira dando cumprimento ao preceituado na alínea c) do n.°~
do artigo 15° da Lei n.° 8/2012, de 21 de Fevereiro Lei dos Compromissos.
—

Ponto Cinco (is’):
Pedido de “Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia
Municipal”, no âmbito da abertura de procedimentos relativos a despesas que deem lugar a
encargos orçamentais em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua
realização, em reforço do consentimento legal previsto no art.° 22.° do Decreto-Lei n.°
197/99, de 8 de Junho, conjugado com as disposições previstas na Lei nY 8/2012, de 21 de
Fevereiro.
Ponto Seis (io’):
Análise e votação da proposta de Regulamento Municipal da Feira Semanal, conforme art.°
2°, n°~ alínea a), do Regimento.
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-

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (20’)

E para constar se lavrou
locais de estilo e que eu
da Câmara Municipal

que vão ser afixados nos
Chefe de Gabinete

Póvoa de Lanhoso, 19 de abril de 2012.
O Presidente da Assembleia Municipal,
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(Humberto Manuel Martins Carneiro, Dr.)

