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DIVISÃO DE CESTÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL
Reunião de Câmara — ORDINÁRIA

FREDERICO DE OLIVEIRA CASTRO, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de

Lanhoso torna público que a Câmara Municipal reunirá, ordinariamente, no edificio dos

Paços do Concelho, pelas 17.3011 do dia 14 de dezembro de 2021, com a seguinte ordem de

trabalhos:

Ponto Um — Proposta do presidente da câmara municipal para ratificação de despacho datado
de 7 de dezembro de 2021, nos termos do n.° 3 do artigo 35.° do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12
de setembro.

Ponto Dois — Proposta do presidente da câmara municipal para ratificação de despacho datado
de 9 de dezembro de 2021, nos termos do n.° 3 do artigo 35.° do anexo 1 da Lei 75/201 3, de 12
de setembro.

Ponto Três — Proposta do vereador com a área da mobilidade para aprovação de transferência
de verbas cabimentadas no orçamento municipal para financiamento do ato impositivo de
novembro de 2021, dos serviços essenciais de transporte.

Ponto Quatro — Proposta do vereador com a área do urbanismo para aditamento n.° 2 ao alvará
de loteamento n.° 11/96, em nome de António Manuel da Silva Gonçalves.

Ponto Cinco — Proposta do vereador com a área da economia para aprovação das normas de
funcionamento e organização do sorteio de natal — campanha de apoio ao comércio local.

Ponto Seis — Proposta da vereadora com a área da educação para celebração de acordo de
parceria no âmbito do programa eco escolas, no presente ano letivo.

Ponto Sete — Proposta da vereadora com a área da solidariedade social para aprovação das
Normas Internas de Organização e Funcionamento do Núcleo de Intervenção Covid-1 9.

Ponto Oito — Proposta do vereador com a área do desporto para licenciamento de atividade
“Passeio de Natal” promovida pelo TI Lanhoso.

Ponto Nove — Proposta dos vereadores do Partido Social Democrata para que a câmara
municipal delibere a disponibilização de até 5000 testes antigénio aos Povoenses nas farmácias
locais.

Paços do Concelho, 9 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Frederico de Oliveira Castro, dr.
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