
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

EDITAL

Dr. João Manuel Correia Rodrigues Duque, Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de

Lanhoso, torna público as seguintes DELIBERAÇÕES decorrentes da sessão ordinária da

Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de abril de 2021, pelas 20h30m, por

videoconferência, nos termos da faculdade prevista na Lei n.2 1-A/2021, de 13 de janeiro:

- 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 1, da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

Deliberação: A Assembleia Municipal ficou inteirada da atividade do município e sua

situação financeira, conforme o disposto na alínea c) do n.2 2 do artigo 252, do anexo 1, da

Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

Ponto Dois:

Informação da câmara municipal sobre o Relatório de Execução Orçamental do 4•2 Trimestre

2020 da Escola Profissional do Alto Ave, nos termos da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Deliberação: A Assembleia Municipal ficou inteirada da informação da câmara municipal

sobre o Relatório de Execução Orçamental do 4.2 Trimestre 2020 da Escola Profissional do

Alto Ave, nos termos da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Ponto Três:

Propostas da Câmara Municipal para:

a) afetação ao domínio público municipal da parcela de terreno sita no Lugar de Calvos,

da União de Freguesias de Calvos e Frades, nos termos da alínea q) n.2 1 do artigo 2.2

do Regimento da Assembleia Municipal.

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

câmara municipal para afetação ao domínio público municipal da parcela de terreno
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sita no Lugar de Calvos, da União de Freguesias de Calvos e Frades, nos termos da

alínea q) n.2 1 do artigo 2.2 do Regimento da Assembleia Municipal.

b) afetação ao domínio público municipal de parcelas de terreno sitas no: Lugar da

Portela, Freguesia e Concelho da Póvoa de Lanhoso (matriz sob o artigo 14902); Lugar

da Portela, Freguesia e Concelho da Póvoa de Lanhoso (matriz sob o artigo 14932); e

Lugar de Bagães, Freguesia e Concelho da Póvoa de Lanhoso (matriz sob o artigo

14792), nos termos da alínea q) n.2 1 do artigo 2. do Regimento da Assembleia

Municipal.

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

câmara municipal para afetação ao domínio público municipal de parcelas de

terreno sitas no: Lugar da Portela, Freguesia e Concelho da Póvoa de Lanhoso (matriz

sob o artigo 14902); Lugar da Portela, Freguesia e Concelho da Póvoa de Lanhoso

(matriz sob o artigo 14932); e Lugar de Bagães, Freguesia e Concelho da Póvoa de

Lanhoso (matriz sob o artigo 14792), nos termos da alínea q) n.2 1 do artigo 2.2 do

Regimento da Assembleia Municipal.

Ponto Quatro:

Proposta da câmara municipal para a 4 alteração modificativa ao Orçamento e Grandes

Opções do Plano para 2021, nos termos da alínea a) n21 do artigo 2.2 do Regimento da

Assembleia Municipal.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com 24 votos a favor, 3 votos

contra e 11 abstenções, a proposta da câmara municipal para a 4 alteração modificativa ao

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021, nos termos da alínea a) n91 do artigo 2.2

do Regimento da Assembleia Municipal.

Ponto Cinco:

Proposta da câmara municipal para aprovação do Relatório de Monitorização do primeiro

período de vigência da Operação de Reabilitação Urbana (ORU).

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com 27 votos a favor e 14

abstenções, a proposta da câmara municipal para aprovação do Relatório de Monitorização

do primeiro período de vigência da Operação de Reabilitação Urbana (ORU).



111.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Ponto Seis:

Proposta da câmara municipal para alteração ao contrato de médio e longo prazo para

financiamento de beneficiação de investimentos nas freguesias até ao valor de 1.100.000€ (um

milhão e cem mil euros), celebrado entre o Município da Póvoa de Lanhoso e a Caixa Geral de

Depósitos a 08 de maio de 2019, com a referência 0663/005930/091.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com 24 votos a favor e 17

abstenções, num total de 41 membros presentes dos 45 membros em efetividade de

funções, a proposta da câmara municipal para alteração ao contrato de médio e longo prazo

para financiamento de beneficiação de investimentos nas freguesias até ao valor de

1.100.000€ (um milhão e cem mil euros), celebrado entre o Município da Póvoa de Lanhoso

e a Caixa Geral de Depósitos a 08 de maio de 2019, com a referência 0663/005930/091.

Ponto Sete:

Proposta da câmara municipal para celebração de protocolo para atribuição de subsídio com a

junta de freguesia da união de freguesias de Calvos e Frades, bem como a aprovação dos

respetivos compromissos plurianuais.

Deliberação: A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a proposta da câmara

municipal para celebração de protocolo para atribuição de subsídio com a junta de freguesia

da união de freguesias de Calvos e Frades, bem como a aprovação dos respetivos

compromissos plurianuais.

Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo e que eu,

-LL CLL J. Ç. Tf.k-cs Chefe de Divisão de Gestão Administrativa da

Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, subscrevo.

Póvoa de Lanhoso, 06 de maio de 2021.

mbleia Municipal,

(João Ma Duque, Dr.)


