
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÓ VOA DE L.ANHQSO

EDITAL

Dr. Amândio Manuel de Almeida e Silva Basto Oliveira, Presidente da Assembleia

Municipal da PÓVOa de Lanhoso, torna público as seguintes DELIBERAÇÔES decorrentes da

Sessao Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 29 de Junho de 2016, pelas

20,3ohoras, no Theatro Club:

- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS PRESIDENTES DE JUNTA

- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

Ponto Um:

Análise da atividade do município e sua situação financeira, conforme o disposto na alínea c)

do n.2 2 do artigo 25, do anexo da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

A Assembleia Municipal ficou inteinda da atividade do município e sua situaç5o financeira.

Ponta Dois:

lnformaço do sr. presidente da Câmara referente à dissolução da Associaço de Municípios

do Minho e respetiva partilha de ativos, na sequência das deliberações dos dias 01 de

dezembro de 2015 e 22 de abril de 2016, daquela entidade.

A Assembleia Municipal ficou inteirada da informação referente à dissoluç5o da Associação

de Municípios do Minho e respetiva partilha de ativos, na sequência das deliberações dos

dias 01 de de,embro de 2015 e 22 de abril de 2016, daquela entidade.

pó voa dela n hoso



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÕVOA DE LANHOSO

Ponto Três:

Informação sobre o relatório de execução orçamental do W trimestre de 2016 da EPAVE, para

os efeitos previstos na Lei 50/2012. de 31 de agosto na sua redação atualizada.

A Assembleia Municipal ficou inteirada da informação sobre o relatório de execução

orçamental do 12 trimestre de 2016 da EPAVE.

Ponto Quatro:

Proposta da Câmara Municipal para autorização prévia para assunção de compromissos

plurianuais no âmbito do procedimento concursal para fornecimento de energia elétrica, para

efeitos do disposto na ai. ccc) do nfl 1 do artfl 339 do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 de

setembro.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a proposta da Câmara

Municipal para autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais no âmbito do

procedimento concursal para fornecimento de energia elétrica.

Ponto Cinco:

Proposta da Câmara Municipal para ampliação da área de reabilitação urbana, aprovada pela

câmara e assembleia municipais, em 2015, para os efeitos previstos na ai. ccc) da n.0 1 do art.2

33° do anexa 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a proposta da Câmara

Municipal para amphação da área de reabilitação urbana, aprovada pela cãmara e

assembleia municipais, em 2015.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Ponto Seis:

Proposta da Câmara para aprovação da consolidação de contas nos termas da Lei das Finanças

Locais.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 29 votos a favor e 15 votas

de abstenção, a proposta da Câmara pan aprovação da consolidação de contas nos termos

da Lei das Finanças Locais.

Ponto Sete:

Proposta da Câmara para celebração de acordo de colaboraço para a requalificação e

modernização das instalaçâes da Escola Básica Gonçalo Sampaio, sita na Póvoa de Lanhoso,

como Estado através do ministério da educação.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a proposta da Câmara para

celebração de acordo de colaboração pan a requalificação e modernização das instalações

da Escola Básica Gonçalo Sampaio, sita na Póvoa de Lanhaço, com o Estado através do

ministério da educação.

Ponto Oito:

Proposta da Cãmara para aprovação da contratualização de empréstimo de médio e longo

prazo para substituição de divida até 500.000,00€, com o Banco Português de Investimento

(BPI), bem como pedido de autorização prévia para a assunçáo dos respetivos compromissos

plurianuais nos termos da alínea c) do n.2 1 do artigo 6 da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, num total de 44 membros,

a proposta da Câmara para aprovação da contratualização de empréstimo de médio e longo

prazo para substituição de divida até 500.000,DD(, com o Banco Portoguës de Investimento

(BPl), bem como pedido de autorização prévia para a assunção dos respetivos compromissos

plurianuais nos termos da alínea c) do n.2 Ido artigo 62 da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Ponto Nove:

Proposta da câmara para aprovação da r Revisão Orçamental, nos termas da alínea b) do n.2

ido artigo 2 do Regimento da Assembleia Municipal.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 29 votos a favor e 15 votos

de abstenção, a proposta da câmara para aprovação da 2! Revisão Orçamental.

Ponto Dez;

Proposta da Câmara para celebração dos seguintes contratos:

a) Contrato interadministrativo para delegação de competência para execução de

projetos de investimento, entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia da União

de Freguesias de Calvos e Frades, Esperança e Brunhais, Geraz do Minho, Monsul,

Travassos, Vilela e Tade, respetivamente, para efeitos de autorização à celebração e

concessão de apoios.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a proposta da

câmara para celebração do contrato interadministrafivo para delegação de

competência para execução de projetos de investimento, entre a Câmara Municipal

e as juntas de freguesia da União de Freguesias de Calvos e Frades, Esperança e

Brunhais, Geraz do Minha, Monsul, Travassos, Vilela e Taide, respetivamente, para

efeitos de autorização à celebração e concessão de apoios.

b) Contrato para atribuição de subsidio, entre a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e

as Juntas de Freguesia de Vilela, de Galegos e de Serzedelo, para efeitos de

autorização à celebração e concessão de apoios.

Deliberação: A Assembleb Municipal aprovou por unanimidade a proposta da

câmara para celebração do cantratopara atribuição de subsidio, entre a Câmara

Municipal da Póvoa de Lanhoso e as Juntas de Freguesia de Vilela, de Galegos e de

Senedelo, para efeitos de autorização à celebração e concessão de apoios.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Ponto Onze:

Proposta da Câmara para análise e votação da alteração à organização dos serviços municipais,

estrutura e competéndas, bem como ao regulamento, e Drganigrama respetivo, conforme o

Decreto-Lei 305/2009 de 23 de outubro com as especificações implicitas da Lei 49/2D12, de 29

de agosto, para efeitos do disposto na alínea ccc) do n.2 1 do art.9 332, do anexo 1, da Lei

75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atualizada.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 29 votos a favor e 15 votos

de abstenção, a proposta da Câmara para análise e votaç5o da alteração à organização dos

serviços municipais, estrutura e competèncias, bem como ao regulamento, e organigrama

respetivo.

Ponto Doze:

Proposta da câmara para aprovação das alterações ao mapa de pessoal de 2016, para efeitos do

disposto na alínea ccc) do n.2 1 do art.2 332, do anexo 1, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na

sua redação atualizada.

beliberaço: A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 2 votos a favor e 15 votos

de abstenção, a proposta da câmara para aprovação das alterações ao mapa de pessoal de

2016.

Ponto treze:

Proposta da Câmara Municipal para desafetação do domínio público para o domínio privado

municipal da parcela de terreno com a área de 260,00m2 cedida no âmbito do alvará de

loteamento n.9 6/98 de 14 de abril nos termos do disposto na alinea q), do n,21, do artigo 25.2,

da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Deliberaflo: A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a proposta da Câmara

Municipal para desafetação do dominio público para o dominio privado municipal da parcela

de terreno com a área de 260,00m2 cedida no âmbito do alvará de loteamento n.2 6/98 de

14 de abril.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PóVOA DE LANHOSO

- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

E para constar se lavrou o presente Edital e outro de igual teor que vão ser afixados nos focais

de estilo e que eu AÇLut,_D 7í?4Mi2,JtÇ Chefe de Gabinete da

Cãmara Municipa’ da PóvQd’ Lanhoso, subscrevo.

Póvua de Lanhoso, 01 de julho de 2016.

O Presíde te d Asse bleia Municipal,

(Amândio ManuelÁLW Silva Basto Oliveira,


