MUNICÍPIO DE OLEIROS
Assembleia Municipal

EDITAL
SESSÃO PÚBLICA ORDINÁRIA
JOAQUIM SILVÉRIO DIAS MATEUS, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OLEIROS:
Torna público, para efeitos do n.º 3 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, de que no dia 30 de setembro, às 17h30, (sexta-feira) no Espaço
Multiusos - Devesas Altas, se realizará a sessão ordinária da Assembleia Municipal
de Oleiros, convocada nos termos do n.º 1, do artigo 27.º, em cumprimento do
disposto do n.º 1 do artigo 30.º da supracitada lei e da alínea b) do artigo 8.º do
Regimento da Assembleia, com a seguinte Ordem de trabalhos:

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
□-1 -Apreciação e votação da ata da sessão ordinária realizada no dia 27 de junho de
2022;
□-2 -Apreciação e votação da ata da sessão extraordinária realizada no dia 11 de
julho de 2022;
□-3 - Leitura resumida do expediente e prestação de informações ou esclarecimentos
que a mesa cumpra produzir;
□-4 - Informação sobre assuntos gerais de interesse para o município.
PERIODO DA ORDEM DO DIA
□-1 -Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da atividade
do Município, bem como da situação financeira, nos termos do disposto na
alínea c) do nº. 2, do artigo 25.º e n.º 4, do artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro;
□-2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 108/2022 - Apoio Financeiro à
Junta de Freguesia de Sarnadas de S. Simão - Limpeza de caminhos de acesso
às minas/depósitos de captação de água;
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□-3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 109/2022 – Apoio Financeiro à
Junta de Freguesia de Álvaro - Alargamento e Prolongamento da rampa de
Acesso ao Rio;
□-4 - Apreciação, discussão e votação do Regimento da Assembleia Municipal.
□-5 - Eleição de um elemento para integrar a Comissão alargada da CPCJ de
Oleiros;
□- 6 - Proposta n.º 112/2022 - Associação de Municípios para a Gestão do Centro
Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes - Para conhecimento.

□- 7 - Informação relativa à assunção de compromissos plurianuais assumidos ao
abrigo da autorização prévia genérica da lei dos compromissos - Lei 8/2012, de
21/02, e Decreto - lei n.º 127/2012, de 21 de junho – Para conhecimento.

□ - Intervenção dos Munícipes (nº. 1, do Art.º 49.º da Lei 75/2013 de 12 de
setembro).

Oleiros, 23 de setembro de 2022.
O Presidente da Assembleia Municipal,

(Joaquim Silvério Dias Mateus)
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