município de mealhada
ASSEMBLÉIA MUNICIPAL

EDITAL
SESSÃO PÚBLICA DO DIA 23/02/2022
INÍCIO ÀS 20:30 HORAS
Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Assembléia Municipai:
Faz público, nos termos do artigo 27° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que no próximo dia
23 de fevereiro de 2022, se realizará no Cineteatro Messias, Mealhada, uma sessão ordinária

desta Assembléia, com a seguinte Ordem de Trabalhos: Período destinado á Intervenção do
Público: Período antes da Ordem do Dia. Período da Ordem do Dia:

1) Votação da Ata n.° 3;

2) Proposta para retificação das Atas n.° 1 e n.° 2;

3) Análise da questão relativa às três últimas Atas da Assembléia Municipal referentes ao mandato
anterior;

4) Proposta - Análise ao abandono extemporâneo da sessão extraordinária da Assembléia
Municipal, de 29 de dezembro de 2021, por parte dos seus membros;

5) Informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos da alínea c), do n.° 2, do
artigo 25.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;

6) Listagem de Compromissos Plurianuais;

7) Proposta ao Executivo n.° 10/2022- Revisão Orçamentai n ° 1 do ano de 2022;
8) Declaração nos termos previstos na alínea a), do n.° 1, do artigo 15.°, da Lei n.° 8/2012, de 21
de fevereiro;

9) Declaração nos termos previstos na alínea b), do n.° 1, do artigo 15 °, da Lei n.° 8/2012, de 21
de fevereiro;

10) Análise da relação da ERSUC com a Câmara Municipal de Mealhada (requerido pelo
Coordenador do Grupo Municipal MMMI);
11) Informação Prévia - Obras de Edificação - Maxividro - Transformadores e Distribuidores de
Vidro, S.A.- Reconhecimento de Interesse Municipal.
Para a eventualidade da sessão não se concluir na data referida, fica desde já convocada uma
segunda reunião, às 20:30 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, no mesmo local.

Mais se informa que a mencionada sessão será transmitida via Streaming, podendo aceder à
visualização da mesma acedendo á página do Município de Mealhada, nomeadamente do
Youtube e do Facebook.

E para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de
estilo do Município.
Mealhada, 11 de fevereiro de 2022.
O PRESIDENTE DAASSEMBLEIA MUNICIPAL

s Alberto da Costa Cabral

Links de acesso à visualização via Streaming da Sessão da Assembléia Municipal;
- https:/Aww/.voutube.com/c/cmmealhada: e
- httDs://www.facebook.com/muníciDiomealhada/.

