
  
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 Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12/9, que no próximo dia 27 de fevereiro pelas 21h00, se realizará no 

Auditório dos Paços do Concelho, uma Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal com a 

seguinte 
ORDEM DO DIA: 

PONTO PRIMEIRO:   

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

financeira do mesmo.” 

 

PONTO SEGUNDO: 

“Relatório Anual de Atividades da CPCJ de Mangualde, de 2016 – Lei n.º 147/99 de 1 de 

setembro, art.º 18º, n.º 2, al.) h)” – conhecimento.    

 

PONTO TERCEIRO: 

“Homologação da Conta Relativa ao Exercício de 2009 – Recomendações do Tribunal de 

Contas – Informação emitida pelo chefe da divisão financeira” – conhecimento. 

 

PONTO QUARTO: 

“Moção subscrita pela câmara municipal de Ourém em 02 de dezembro de 2016 relativa 

à revogação do artigo 63.º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril (que aprova o novo Estatuto 

das Estradas da Rede Rodoviária Nacional) e dos artigos 3.º, 4.º e 5.º da Portaria n.º 

357/2015, de 14 de outubro (que fixa as taxas a cobrar)” – Apreciação e votação. 

 

PONTO QUINTO: 

“Alteração à tabela de taxas de urbanização e edificação – Informação emitida pelos 

serviços técnicos do setor de Informação Geográfica, Gestão Urbanística e 

Planeamento” - Aprovação e votação da proposta adotada pela Câmara Municipal. 

…/… 

 



 

…/… 

 

PONTO SEXTO: 

“Hino de Mangualde” - Apresentação e votação de proposta da presidente da Assembleia 

Municipal de Mangualde. 

 

PONTO SÉTIMO: 

 “Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de 

Mangualde, no período de 10 de dezembro de 2016 a 16 de fevereiro de 2017, ao abrigo das 

autorizações prévias concedidas pela Assembleia Municipal de Mangualde, de 25 de 

novembro de 2015 e 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, 17 de fevereiro de 2017 

 

 

 

/PO 


