ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FIGUEIRO DOS VINHOS
Exmº Senhor
Membros da AM

Data
20.04.2017

Nº oficio
05/2017

ASSUNTO: SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Figueiró dos Vinhos, e dando
cumprimento ao Art.º 27.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Artigo
19.º do Regimento desta Assembleia, convoco Vª. Ex.ª. para a Sessão Ordinária que se
realiza no dia 28 de abril de 2017, pelas 18:00 horas, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho que terá a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciação da informação escrita do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

acerca da atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo, nos
termos do disposto na al. c) n.º 2 do Art.º 25.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro;
2. Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM) – apreciação e votação
de proposta de adesão a esta associação de direito privado;
3. Conhecimento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Figueiró dos Vinhos – 1.ª
correção por Adaptação;
4. Protocolo celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a
EDP Distribuição – Autorização de alteração ao anexo I ao contrato tipo de
concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão aprovado pela portaria n.º
454/2011, de 5 de maio – iluminação pública (aprovado por unanimidade Reunião
de Câmara de 29/03/2017);
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5. Contratação pública – Abertura de procedimentos de concurso público para
Exploração do Restaurante, Loja e Espaço de Apoio ao Visitante Aldeias do Xisto
Casal de S. Simão – Aprovação das peças de procedimento, programa de concurso e
caderno de encargos (aprovado por unanimidade Reunião de Câmara de
29/03/2017);
6. Apreciação e aprovação do Projeto de Alteração do regulamento de publicidade e
ocupação de espaço público com equipamento e mobiliário urbano (aprovado por
unanimidade Reunião de Câmara de 19/04/2017);
7. Apreciação e votação do Relatório de Inventário e Cadastro Patrimonial do
Exercício de 2016, nos termos da alínea l) número 2 do Artigo 25.º, do anexo I, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (aprovado por unanimidade Reunião de Câmara
de 19/04/2017);
8. Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2016
nos termos da alínea l) número 2 do Artigo 25.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro (aprovado por maioria, três votos a favor dos Srs. Vereadores do PS
e duas abstenções dos Srs. Vereadores do PSD – Reunião de Câmara de
19/04/2017);
9. Apreciação e Aprovação do Projeto de alteração do regulamento geral de taxas
municipais e preços – Aprovação após consulta pública (nota).
10. Apreciação e Aprovação do Projeto de alteração do regulamento municipal de
urbanização e edificação – Aprovação após consulta pública (nota).
NOTA: Os pontos 9 e 10 relativos aos projetos de regulamento, serão presentes
na próxima Reunião de Câmara, do dia 26/04/2017, para aprovação, sendo
remetidos os documentos para consulta no próximo dia 24/04/2017.
Com os melhores cumprimentos
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Carlos Manuel Simões Silva

