
  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

EDITAL 
 

 

Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais, professora universitária, Presidente da 

Assembleia Municipal de Mangualde,  

FAZ PÚBLICO, em conformidade com o disposto na alínea b), n.º 1, do art.º 6.º e 

art.º 9.º do Regimento desta Assembleia, complementado com o mais estabelecido no n.º 2, do 

art.º 53.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/9, que no próximo dia 27 de junho pelas 

21h00, se realizará, no Auditório dos Paços do Concelho, uma Sessão Ordinária desta 

Assembleia Municipal. 

Pelas 20h30 haverá a apresentação de dois trabalhos dos alunos do 12º ano da 

disciplina de Geografia C, no âmbito da sua participação no projeto nacional/internacional 

“Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica 2016/17”. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PONTO PRIMEIRO:   

“Apreciação da Informação Escrita sobre a atividade do município, bem como da situação 

financeira do mesmo.” 

 

PONTO SEGUNDO: 

“Prestação de Contas Consolidada 2016” - Apreciação e Votação da proposta adotada pela 

Câmara Municipal. 

 

PONTO TERCEIRO: 

“Serviços de consultadoria técnica de Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, no âmbito da Lei n.º 73/2013, de 3/9, por um período de 

três anos – Proposta de nomeação do concorrente Marques de Almeida, J. Nunes, V. 

Simões & Associados, SROC, S.A., com sede na Guarda” – Aprovação e Votação da 

proposta apresentada pela Câmara Municipal. 

 

 

…/… 

 



 

 

 

…/… 

 

 

PONTO QUARTO: 

“Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de 

Mangualde, no período 12 de abril de 2017 a 8 junho de 2017, ao abrigo da autorização 

prévia concedida pela Assembleia Municipal de Mangualde, de 22 de dezembro de 2016, 

nos termos do art.º 6º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 8/2012, de 21/2” – conhecimento. 

 

 

 

Para constar, se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser divulgados nos 

termos habituais.   

 

Paços do Concelho, 22 de junho de 2017 

 

/PO 


