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 6 de junho de 2022 (segunda-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 PERMANENTES
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 c)
do n.2 2 do artigo 2.2 do regimento da assembleia municipal.
Ponto Dois (15’):
Informação da câmara municipal sobre o Relatório de Execução Orçamental do 12 Trimestre de
2022, da Escola Profissional do Alto Ave, nos termos da Lei 50/2012, de 31 de agosto.
Ponto Três (15’):
Informação da câmara municipal sobre o Relatório Semestral do Revisor Oficial de Contas,
inerente ao 22 semestre de 2021.
Ponto Quatro (20’):
Proposta da câmara municipal para aprovação da consolidação de contas, nos termos do n.2 2
do artigo 76. da Lei 73/2013, de 3 de setembro.
Ponto Cinco (25’):
Proposta da câmara municipal para contratualização de empréstimo de médio e longo prazo
até ao montante de 90.000,00 € (noventa mil euros) para aquisição de equipamentos, nos
termos da Lei 73/2013, de 3 de setembro em conjugação com a Lei 75/2013, de 12 de
setembro, e de acordo com a alínea f) n.2 1 do artigo 2. do Regimento da Assembleia
Municipal.
Ponto Seis (25’):
Proposta da câmara municipal para contratualização de empréstimo de médio e longo prazo
até ao montante de 700.000,00 € (setecentos mil euros) para requalificação dos edifícios
escolares, nos termos da Lei 73/2013, de 3 de setembro em conjugação com a Lei 75/2013, de
12 de setembro, e de acordo com a alínea f) n.2 1 do artigo 2.2 do Regimento da Assembleia
Municipal.
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Póvoa de Lanhoso, 27 de maio de 2022.

Antónadereira, dr.

