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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

CÓDIGO POSTAL 4990-062 

EDITAL 
JOÃO EVANGELISTA DA ROC IIA URITO MIMOSO DE MORAI S, PR ES IDENT E IlA 

ASSEM BLEIA MUNICIPA L DO CONCE LHO DE PONTE DE LIMA: 

Convoca nos lermos da alínea b) do 11 ," I, do art." 30", do Anexo I da Lei n," 75/201 3, de 12 de 
Setembro, a sessão ordi nária do mês de abr il , conforme di sposto 110 n," 1, do art . 27° da citada Lei, para 
o di a 26 do mês de abril de 20113, às 20:30 1I00'as, a rea li zar no AUI>ITÓRIO RIO LIMA c com a 
seguinte O rdem de Trabalhos : 

J. Período de A ntes (/a Ordem do Dia: 
A) Aprec iação e votação da Ala da sessão anterior (Doc, I); 
B) Le itura do ex ped iente e in fo rmações da mesa ; 
C) Apresentação de recomendações, propostas o u moções, votos de louvor, congratulação, 

saudação, proteslo ou pesar. 
D) Outros assuntos de interesse Municipal. 

2. Período de Illlervellçâo do público. 

3. Período dtt Ordem do Ditt: 
A) Aprec iação da Informação do Presidente da Câm !\ m bem como da situação financeira 

do Município" (Doc. li ); 

D) Discussào c votação da "Prestação de Contas do ano 2018 e Inventário - Apl"O\'ação" 
(Doc. IlI ) Grel ha A; 

C) Discussão e votação da " Primeira revisão ao orçamento e opções do plano de 2019 -
Allro\'ação" (Doc. IV) Grel ha C; 

D) Discussão c votação da proposta de " Regulamento Municipal de atribuição de Bolsas de 
Estudo aos a lunos do ensiuo superior - Aprovação das altemções. " (Doc. V) Grelha C; 

E) Discussão e votação da proposta de " Isenção do pagamento de IMT para as empresas, 
na aquisição de prédios 011 frações aut6nomlls de prédios urbanos, localizados IIOS 

Pólos Empresa ria is e Industriais do Município, nomeada mente dos Pólos Industriais e 
Empresariais da Gemieint. Queijada, Cal\'elo e do Granito das Pedras Finas .". (Doc . 
VI) Gre lha B; 

F) Para conhec imcnto: " Informação da qual constam os compl"Omissos pluriallllllis 
assumidos ao abrigo da autorização Ilrévia no âmbito da Lei dos compl"Omissos. 
aprovada pela Assemblcia Municipal de 22 de dezembro de 2018." (Doc. VII ) Gre lha C; 

G) Proposta apresentada pe lo membro e le ito do PSD, Rica rdo Vie ira: Disc ussão e votação da 
proposta de " Criação de Comissão de Acompa nhamento." (Doc. VIII ) Grelha C. 

o Preside! 

João Evange lista Mimoso de Mora is (Dr. ) 
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