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EDITAL 
 

José Manuel Novo de Matos, 
 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MANTEIGAS 

 
TORNA PÚBLICO QUE, em conformidade com o nº 1, do art.º 27º, da Lei nº. 75/2013 

de 12 de setembro e dos artigos 10º e 16º, do Regimento desta Assembleia Municipal, irá 

realizar-se a sessão ordinária da Assembleia Municipal, no próximo 23 de fevereiro de 2018, 

pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: 

  

 

1. Período de Intervenção do Público. 

2. Período de Antes da Ordem do Dia: 

2.1 Respostas às questões anteriormente colocadas pelo público, que não tenham 

ficado esclarecidas; 

2.2 Apreciação, discussão e votação da ata da sessão anterior; 

2.3 Conhecimento do expediente recebido e prestação de informações; 

3. Período da Ordem do Dia: 

3.1 Apreciação, discussão e votação do Regimento da Assembleia Municipal, após 

alterações apresentadas pela Comissão de Revisão do Regimento. 

3.2 Apreciação, discussão e votação do Protocolo de Adesão à Convocatória 

Eletrónica para integrar no Regimento. 

3.3 Apreciação, discussão e votação sobre a eventual adesão à Associação 

Nacional das Assembleias Municipais. 

3.4 Apreciação, discussão e votação sobre a eventual adesão ao “Movimento pelo 

Interior”. 

3.5 Skiparque – Ponto da situação e balanço do atual contrato de concessão. 
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3.6 Eleição de um representante da Assembleia Municipal para o Conselho 

Municipal da Juventude. 

3.7 Eleição de um representante da Assembleia Municipal para o Conselho 

Empresarial de Manteigas 

3.8 Discussão das medidas a tomar para cumprimento do prazo de 31 de Maio 

para limpeza de terrenos por parte da autarquia e apresentação de propostas 

de salvaguarda da floresta e prevenção de incêndios. 

3.9 Pousada de São Lourenço e a sua importância para a economia de Manteigas – 

ponto da situação e discussão de eventuais soluções. 

3.10 Apreciação, discussão e votação das deliberações a tomar em minuta, para 

produzir efeitos imediatos, desta sessão. 

4. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

5. Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 

 

Manteigas e Paços do Município, aos 12 de fevereiro de 2018. 

 
  O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

 
Dr. José Manuel Novo de Matos 


