ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANTEIGAS

EDITAL
Aditamento à Convocatória da Assembleia
Municipal de 28 de setembro de 2018
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 28 de setembro de 2018, pelas 20:30
horas, em sessão ordinária, no Edifício do Centro Cívico de Vale de Amoreira, com a
seguinte ordem de trabalhos aditada com os pontos 3.4 e 3.5 de que resultou a alteração da
ordem do ponto 3.4:

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;
2.4 Intervenções dos Senhores Deputados antes da Ordem do Dia.

3. Período da Ordem do Dia:
3.1 Apreciação do Relatório de Acompanhamento do Plano de Saneamento
Financeiro (artigo 59.º, n.º6, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro).
3.2 Apreciação da Informação - Demonstrações Financeiras relativas ao 1º
semestre de 2018, do Município de Manteigas, nos termos do disposto
na alínea d), do nº 2, do artigo 77º, da Lei 73/2013 de 3 de Setembro.
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3.3 Apreciação, discussão e votação da proposta relativa à suspensão do
Plano de Saneamento Financeiro, nos termos do disposto no nº 4, do
artigo 97º, da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro.
3.4 Discussão e votação do aditamento ao Regimento da Assembleia
Municipal dos artigos constantes da proposta apresentada pelo Unir e
Mudar Manteigas, relativos à forma de redação das atas.
3.5 Análise e discussão das notícias relativas ao encerramento da Loja dos
CTT em Manteigas, e tomada de posição oficial perante os Órgãos do
Estado sobre o assunto, bem como perante a própria Administração da
empresa Correios de Portugal - S.A.
3.6 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 24 de setembro de 2018.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Dr. José Manuel Novo de Matos
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