
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VAGOS 

 

 

EDITAL  

 

------ CARLOS MANUEL SIMÕES DAS NEVES, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE VAGOS: ------------------------------------------------------------------------------ 

------ FAZ PÚBLICO O SEGUINTE: ---------------------------------------------------------------- 

 ------ Ao abrigo do n.º 1, do art.º 49.º e da alínea b), do nº1, do art.º n.º 54.º, da lei 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela lei n.º 5-A/2002, de 

11 de janeiro, convoco a assembleia municipal para a sessão ordinária de 

setembro, a realizar no dia 21 de setembro de 2012 (sexta-feira), pelas 18h 00m, 

no salão nobre dos Paço do Concelho, com a seguinte agenda: ------------------------ 

------ A – Aprovação e votação das atas das sessões de 27/04/2012, 28/06/2012 e 

27/07/2012; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela mesa; --------------------- 

------ C – Justificação de faltas; ----------------------------------------------------------------------- 

------ D – Período de “antes da ordem de trabalhos”; ------------------------------------------ 

------ E – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------- 

------ Ponto um – Apreciação da informação escrita do senhor presidente da 

câmara municipal, sobre a “atividade municipal” e “situação financeira” do 

município, nos termos da alínea e), do nº1, do artigo 53º, da lei 169/99, de 18 de 

setembro”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto dois – Apreciação e votação de uma proposta da Câmara Municipal 

para alienação, por ajuste direto, à Credit En Region, outorgando escritura de 

compra e venda dos lotes 3 a 29 e 32 a 45 – Plano de Pormenor da Gafanha da 

Boa Hora/Floresta – Alvará de loteamento 1/94, de 10 de outubro, alterado em 8 

de junho de 2007 e em 17 de maio de 2011; --------------------------------------------------- 

------Ponto três - Apreciação e votação de uma proposta da Câmara Municipal 

para a Revisão ao Plano Plurianual de Investimento e Orçamento 2012; ----------- 



 

------Ponto quatro – Apreciação e votação de uma proposta da Câmara 

Municipal para o plano de liquidação de pagamentos em atraso; --------------------- 

------Ponto cinco – Apreciação e votação de uma proposta da câmara municipal 

para autorização genérica de assunção de compromissos plurianuais no 

âmbito da Lei dos Compromissos e pagamentos em atraso; --------------------------- 

------ Ponto seis - Apreciação e votação de uma proposta da câmara municipal 

para empréstimo-Quadro/QREN – BEI até ao montante de 633.827,02€ - Centro 

Escolar de Fonte de Angeão; -----------------------------------------------------------------------  

------ Ponto sete – Apreciação e votação de uma proposta da câmara municipal 

para programa de apoio à economia local (PAEL); ---------------------------------------- 

------A reunião é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua 

intervenção para pedir esclarecimentos. ----------------------------------------------------------- 

 

         Paços do Concelho de Vagos, aos 10 dias de setembro de 2012. 

 

 

 

O presidente da assembleia municipal 

 

 

 

(Carlos Manuel Simões das Neves) 


