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Município da Póvoa de Lanhoso
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL
Reunião de Câmara

—

ORDINÁRIA

MANUEL JOSÉ TORCATO SOARES BAPTISTA, Presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso torna público que a Câmara Municipal reunirá, ordinariamente, no
edifício dos Paços do Concelho, pelas 10.0011 do dia 30 de junho de 2014, com a seguinte
ordem de trabalhos:

Ponto Um
Proposta do Sr. Presidente da Câmara para adoção de procedimento em
conformidade com o sugerido tecnicamente, objetivando a emissão de averbamento ao alvará, a
favor da requerente identificada, ficando o mesmo sujeito ao pagamento das respetivas taxas,
nos termos do CPA e do art.° 33° da lei 75/2013, de 12 de setembro.
-

Ponto Dois Proposta do sr. Presidente da câmara para ratificação das avaliações das unidades
orgânicas, referentes ao ano de 2013, atribuidas pelo membro do órgão executivo de que
dependam nos termos do an.° 12.°, n°3 do decreto-regulamentar n. 18/2009, de 4 de setembro.
-

Ponto Três Proposta do sr. Presidente da câmara para emissão de parecer prévio à aquisição
de serviço de finishing para faturação dos serviços de abastecimento de água, saneamento e
recolha de resíduos, nos lermos art.° 73.° da Lei n.° 83-C/2013, de 31 de dezembro.
-

Ponto Quatro Proposta do sr. Vereador dos Recursos Humanos para emissão de parecer
prévio à aquisição de serviço nela identificada.
-

Ponto Cinco Proposta do sr. Presidente para que a Câmara
de lugar na Feira Semanal da Póvoa de Lanhoso solicitada
Costa, procedendo-se ao averbamento para o nome da sua
Machado, do espaço de venda n.° 260, tendo a transmissão do
venda caráter definitivo.
-

Municipal, defira a transferência
pelo requente, António da Silva
esposa, Rosa Maria Vilas Boas
direito de ocupação do espaço de

Ponto Seis Proposta do sr. Presidenle para que a Câmara Municipal. defira a transferência de
lugar na Feira Semanal da Póvoa de Lanhoso solicitada pelo requente. Alberto Gomes Silva,
procedendo-se ao averbamento para o nome da sua esposa, Maria Luisa Femandes, do espaço
de venda n.° 75/76, tendo a transmissão do direito de ocupação do espaço de venda caráter
definitivo.
-

Ponto Sete Proposta da sra. Vereadora do desporto e associativismo para atribuição de
subsidio à Associação Grupo Cultural, Recreativo e Desportivo de Oliveira, no valor de
quinhentos euros, nos termos do disposto na ai. o) do n.° 1 do ar!.0 33°, do anexo 1, da Lei
75/2013, de 12 de setembro.
-

Ponto Oito Proposta do sr. Presidente da câmara para atribuição de subsídio ao Conselho
Económico da Fábrica da Igreja da Paróquia de São João de Rei, no valor de mil setecentos e
oitenta euros, nos termos do disposto na aI. o) do n.° 1 do ar!.0 33°, do anexo 1, da Lei 75/2013,
de 12 de setembro.
-
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Município da Póvoa de Lanhoso
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Ponto Nove
Proposta do sr. Presidente para celebração de protocolo entre a Câmara
Municipal e a EP Estradas de Portugal, S.A.. nos termos da ai. j) do a.° 1 do art.° 33° do anexo
1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
-

—

Ponto Dez Proposta do sr. Presidente da câmara para, na sequência do acórdão do
Tribunal da Relação de Guimarães. datado de 15 de maio de 2014, manter a participação
do município da Póvoa de Lanhoso na régie-cooperativa Centro de Criatividade da
Póvoa de Lanhoso, designando os seus representantes para os respetivos cargos sociais
bem como o seu representante na assembleia-geral.
-

—

Ponto Onze Informação à câmara dos contratos/aquisições de serviços efetuados ao abrigo da
autorização genérica concedida em sessão de 27 de janeiro de 2014 para cumprimento do
preceituado na Lei 83-C/2013 de 31 de dezembro LOL 2014.
-

-

Ponto Doze Proposta do sr. Vereador das obras particulares para, no âmbito da análise do
processo lP-EDI-1/2014, em nome de João Gonçalves Rodrigues, emissão de parecer favorável
à viabilidade da instalação do exercício da atividade de oficina de reparação e manutenção
automóvel.
-

Paços do Concelho, 25 de junho de 2014

O Presidente da Câmara Mi

Póvoa de Lanhoso

Manuel José Baptista, sr

QA.S.\
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