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EDITAL 

JOÃO EVANGELISTA DA ROCHA BRITO MIMOSO DE MORAIS, PRESIDENTE 
DA ASSEMBLElA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA: 

Convoca nos termos da alfnea b) do n.O I , do art." 30°, do Anexo I da Lei n.o 75/2013, de 
12 de Setembro, a sessão ordinária do mês de junho, confonne disposto no n.o 1, do art. 27" da 
citada Lei, para o dia 29 do mês de junho de 2019, às 09:15 horas, a realizar no Salão da 
Junta de Freguesia da Gandra (Largo do Terreiro) e com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

J. Perlodo de Antes da Ordem do Dia: 

A) Apreciação e votação da Ata da sessão anterior (Doc. 1); 
B) Leitura do expediente e informações da mesa; 
C) Apresentação de recomendações, propostas ou moções, votos de louvor, 

congratulação, saudação, protesto ou pesar; 
D) Outros assuntos de interesse Municipal. 

2. Período de Intervenção do público. 

3. Período da Ordem do Dia: 

A) Apreciação da Informação do Presidente da Câmara bem como da situação 
financeira do Município" (Doc. lI); 

B) Discussão e votação da "Proposta de não - aceitação da transferência de 
competências em 2019, com referência ao Decreto-lei n° 58/2019 de 30 de abril e 
em 2020, para esse e para os restantes diplomas sectoriais publicados no âmbito 
da Lei n° 50/2018, de 16 de agosto - Aprovação"; (Doc. III) Grelha C 

C) Discussão e votação da "Proposta de não - aceitação da transferência de 
competências em 2019 e em 2020 previstas no Decreto Lei n° 21/2019, de 30 de 
janeiro, publicado nO âmbito da Lei nO 50/2018, de 16 de agosto - Aprovação"; 
(Doc. IV) Grelha C 

D) Discussão e votação da "Proposta de aceitação da transferência de competência 
em 2019 no âmbito da Lei nO 50/2018, de 16 de agosto e diplomas sectoriais 
publicados, para a CIM Alto Miobo - Aprovação (Doc. V). Grelha C 

João Evangelista 

Notas: A documCfltaç1lio referente à reunião poderá ser consultada em : http://w\Vw.Cm-pullledelim ft. pl 


