
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

EDITAL
Dr. António Manuel Marques de Queirós Pereira, Presidente da Assembleia Municipal da
Póvoa de Lanhoso, torna público, o agendamento da sessão ordinária de assembleia municipal
no dia 29 de abril de 2022 (sexta-feira), pelas 20h30m, no Theatro Club, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS:

- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (45’)
- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS PRESIDENTES DE JUNTA (16’)

- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DAS COMISSÕES PERMAN ENTES

- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (16’)

- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

Ponto Um (20’):
Análise da atividade do município e sua situação financeira, conforme o disposto na alínea d)
do n. 2 do artigo 2. do regimento da assembleia municipal.
Ponto Dois (15’):
Informação da Câmara Municipal sobre o Relatório de Execução Orçamental do 4. Trimestre
de 2021 da Escola Profissional do Alto Ave, nos termos da Lei n. 50/2012, de 31 de agosto.
Ponto Três (25’):

Proposta da câmara municipal para pedido de autorização prévia adstrita aos investimentos
relativos à requalificação dos edifícios escolares no valor de até 700.000,00€ (setecentos mil
euros).
Ponto Quatro (30’):
Proposta da câmara municipal para apreciação e votação do relatório de gestão e prestação de
contas do exercício de 2021, com anexação dos relatórios de contas das entidades nas quais a
autarquia exerce posição dominante (EPAVE E.M. — também para efeitos do preceituado na Lei
50/2012, de 31 de agosto).
Ponto Cinco (25’):
Proposta da câmara municipal para celebração de contratos de delegação de competências
nos srs. diretores, do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio e Agrupamento de Escolas da
Póvoa de Lanhoso, respetivamente, nos termos do Decreto-lei n.2 21/2019, de 30 de janeiro.

E para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado nos locais de estilo, e que, eu,

S-L , Chefe de Divisão de Gestão Administrativa da
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, subscrevo.

Póvoa de Lanhoso, 20 de abril de 2022.

O ebunici paI,

António Ma uel Mar es de Queirós Pereira, dr.


