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EDITAL
ergr6Nlo rruNRrQUE CABRITA,

NO

5/2019

presidente da Assembleia Municipal de olhdo, torna

priblico e faz saber, nos termos da alinea a) do no 1 do artigo

28o

do Regime Juridico das

Autarquias Locais (aprovado pela Lei n'75/2013 de 12 de setembro) e em conforrnidade
com o previsto na allnea a) do

n'1 do artigo

10o

do Regimento da Assembleia Municipal

que:

A Assembleia Municipal de olh6o reunir6 em sessio Extraordindria no pr6ximo dia 26 de
margo de 2019 (Terga-fefua), pelas 21 horas, a realizar no Salio Nobre dos pagos do
Concelho, com os Perlodos e Ordem de Trabalhos que infra se referem.

Periodo de Intervencio do Priblico
Periodo da Ordem do Dia:

1. Deliberagdo da proposta n"

68

/ 2079 da camara Municipal para neo exercer, no

corrente ano de 2019, as competencias no dominio da protecado e saride Animal e da

seguranga dos Alimentos, transferidas para os municipios pelo Decreto-Lei
20 /2019

no

de 30 de Janeiro;

Deliberagio da proposta no 69/2019. da Cdmara Municipal para

nio

exercer, no

corrente ano de 201% as compet€ncias no dominio da EducaEdo, hansferidas para os

municfpios pelo Decreto-l,e i

no 2l

/

20-19

de 30 de faneiro;

DeliberaEio da proposta n" 70/ 2019 da cimara Municipal para nao exercer, no
corrente ano de 2019, as compet€ncias no dominio da cultura, transferidas para os

municipios pelo Decreto-Lei

no

DeliberaEio da proposta n"

71, /

22/2019 de 30 de Janeiro;
2019. da camara Municipal para

nio

exercer, no

corrente ano de 2019, as competencias no dominio da saride, transferidas para os
municipios pelo Decreto-Lei no 23 / 2079 d,e 30 de Janeiro;
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5.

870G349

Apreciagdo e deliberagdo da proposta n" 72/ 2019. da Cimara Municipal relativa ao
Regulamento do concurso p:ra atribuiEio de habitag6es em regime de venda a custos
controlados;

5.

Apreciagdo e deliberagSo sob proposta da CAmara Municipal dos documentos de
prestag5o das contas do exerclcio de 2018;

7. Apreciagio e deliberagio sob proposta da C6mara Municipal da segunda revisdo do
Oreamento para 2019 e As Op96es do Plano.
Todos os pontos da presente Ordem do Dia sio submetidos

Municipal, sujeitos

A

i

aprovagdo da Assembleia

condiglo de aprovagio pela C8mara Municipal

OlhAo, 13 de margo de 2019

O Presidmte da Assembleia Municipal,

(Ant6nio Hmrique Cabrita)

CERTTDAO DE AFXAqAO

Certifico que a Secgio de Expediente e Limpeza do Municipio de Olh6o
procedeu

i

afixa96o do presente Despacho, composto por duas p6ginas nos

termos do artigo I

pelo Decreto-lei

l2'do C6digo do Procedimento Administrativo,

n'

aprovado

412015, de 7 de Janeiro.

Olhdo, 14 de margo de 2019

A Coordenadora T6cnica da Secado de Expediente eLimpeza
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Maria do Ros6rio S. I. Rodrieues

