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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA
CÓDIGO POSTAl 4990-06 2

EDITAL
SALVATO VILA VERDE PIRES TRIGO, PRESIDENTE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA:

DA

Convoca nos tennos da alinea b) do n.o I, do art.o 30", da Lei n.O 75/2013, de 12
de Setembro, a sessão ordinária do mes de fevereiro, confonne disposto no n. ° I, do art.
27° da citada Lei, para o dia 20 do mês de fevereiro de 2016, às 09:00 horas, a realizar no
AUDITÓRIO RIO LIMA e com a seguinte Ordem de Trabalho;
1. Perlodo de Antes da Ordem do Dia:
A) Apreciação e votação da Ata da sessão anterior (Doe. 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. Perlodo de Intervenç40 do público.
3. Período da Ordem do Dia:
A) Apreciação da "Informação do Presidente da CAmara hem como da situação
rmaocelra do Muolc:lplo" (Doe. n);
B) Discussão e votação da "Proposta de reconhecImento do Interesse público
municipal na regularlzaçio da instalaçlo pecuária relativa ao Processo Diversos n'
551/15, requerida por Maria Celeste Monteiro da Silva Barros, com base na alínea
a) do n' 4 do art' 5' do DL 165/2014 de 05 de novembro" (Doe. 1Il);
C) Discussão e votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público
municipal na regularização da instalaçio pecuária relativa ao Processo Diversos n'
554/15, requerida por Maria Júlia da Cruz da Costa Dantas, com base na alínea a)
do n' 4 do ar!' 5' do DL 165/2014 de 05 de novembro" (Doe. N);
D) Discussão e votação da "Proposta de alteração ao Regulamento do Prémio de
Empreeudedorismo e Desenvolvimento Rural- Aprovaçlo"(Doc.V).

O Presidente da Assembleia Municipal,

Nota.:
A documentaçlo rererente l reunll. poderá .er consultada em:
bttp;//www·cm·pontedelima.pt

