MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL
Rui Augusto Marques da Silva Pereira Neves, Presidente da Assembleia Municipal de
Porto de Mós, torna público, nos termos do nº 1 do artigo 56º da Lei 75/2013 de 12 de setembro,
que no dia 22 de abril de 2016, pelas 19.00 horas, em sessão ordinária deste órgão, realizada no
Solar dos Gorjões, sito no Largo de S. João em Porto de Mós, foram tomadas as seguintes
deliberações:
ANTES DA ORDEM DO DIA

•

Aprovação, por unanimidade, da ata nº 1/2016, da sessão ordinária realizada em 26 de
fevereiro de 2016.

•

Aprovação, por unanimidade, da alteração da ordem dos primeiros pontos agendados,
mantendo-se a ordem dos seguintes, propondo a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1. Apreciação do inventário de todos os bens, direitos patrimoniais e respetiva
avaliação,

bem

como,

apreciação

e

votação

dos

documentos

de

contas

relativamente ao ano de 2015; (apreciação, discussão e votação)
Ponto 2. Modificações orçamentais – 1.ª revisão ao Orçamento do ano de 2016;
(apreciação, discussão e votação;
Ponto 3. Modificações orçamentais – 1.ª revisão às Grandes Opções do Plano do ano de
2016; (apreciação, discussão e votação)

ORDEM DO DIA

1.

Apreciação do inventário de todos os bens, direitos patrimoniais e respetiva
avaliação, bem como, apreciação e votação dos documentos de contas relativamente
ao ano de 2015 - Aprovado por maioria, com 7 (sete) abstenções e 20 (vinte) votos a
favor;

2.

Modificações orçamentais – 1.ª revisão ao Orçamento do ano de 2016 – Aprovado por
maioria, com 7 (sete) abstenções e 20 (vinte) votos a favor;
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3.

Modificações orçamentais – 1.ª revisão às Grandes Opções do Plano do ano de 2016; Aprovado por maioria, com 7 (sete) abstenções e 20 (vinte) votos a favor;

4.

Nomeação um revisor oficial de contas para verificação das contas municipais do
ano 2016 e 2017- Aprovado por unanimidade;

5.

Elaboração do Relatório do estado do Ordenamento do Território – REOT – pedido de
autorização prévia favorável à assunção de compromissos plurianuais - Aprovado por
unanimidade;

6.

Autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos assumidos desde 01-01-2016
a 31-03-2016; - Tomado conhecimento;

7.

Estatuto da Oposição – Lei nº 24/98 de 26 de Maio – Relatório de Avaliação do Grau
de Observância do ano de 2014 (artº 10º da Lei 24/98 de 26 de Maio); - Tomado
conhecimento;

8.

Proposta para que a via rodoviária até agora designada como VDG1 passe a
denominar-se Avenida Dr. Licinio Moreira da Silva;- Tomado conhecimento;

9.

Proposta para que o agora denominado Parque Verde passe a chamar-se Parque
Almirante Vítor Trigueiros Crespo - Tomado conhecimento;

10. Informação nos termos da alínea c), nº 2 do artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 de
setembro - Tomado conhecimento.

Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares de estilo do Município.

Porto de Mós, 26 de abril de 2016.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

