Assembleia Municipal

EDITAL
Jorge Cardoso Machado, Presidente da Assembleia Municipal de Resende FAZ PÚBLICO, nos termos do disposto
nas alíneas b), do nº1 do artigo 30º da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro e b), do nº1 do artigo 7º, do Regimento da
Assembleia Municipal, que convoca uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Resende, para o próximo
dia 26 de junho, pelas 15h00, no Auditório Municipal da Vila de Resende, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Assuntos para conhecimento;
2. Informação escrita do senhor Presidente da Câmara Municipal;
3. Programa estratégico de reabilitação urbana da área de reabilitação urbana de Resende – Programa estratégico de
reabilitação urbana (PERU) do núcleo urbano de Caldas de Aregos – Programa estratégico de reabilitação urbana da
área de reabilitação urbana de São Martinho de Mouros – Proposta;
4. Proposta de decisão de autorização para apresentação de candidaturas para contração de empréstimos de médio e
longo prazo à linha BEI PT 2020 – Autarquias – Proposta;
5. Despacho da Presidência nº09/2020;
6. Despacho da Presidência nº10/2020;
7. Junta de Freguesia de Paus - Atribuição de apoio financeiro - construção de casa mortuária;
8. União de Freguesias de Freigil e Miomães – Acesso ao povo da Rua – Pedido apoio financeiro;
9. Documentos de prestação de contas – 2019;
10. Utilização do saldo da gerência anterior e alteração modificativa ao orçamento de 2020;
11. Discussão e autorização prévia de investimentos a incluir em contrato de empréstimo de médio-longo prazo –
Proposta;
12. Autorização para abertura de procedimento tendente à contração e contratação de empréstimo de médio-longo
prazo, ao abrigo do art. 51º, nº1, da lei nº73/2013, de 3 de setembro, para aplicação em investimentos – Proposta;

MAIS FAZ PÚBLICO que, nos termos do Regimento, a Sessão terá início com um período não superior a 30 minutos de
intervenção do público, para apresentação de assuntos de interessa municipal e pedidos de esclarecimento, dirigidos
à Mesa, devendo as respetivas inscrições ser efectuadas previamente.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no Edifício dos Paços do
Concelho e nos locais de estilo.

Assembleia Municipal de Resende, Av. Rebelo Moniz, 4660-215 RESENDE - Portugal - Tel.:+351 254 877 153 . Fax.: +351 254 877 424
email: presidenteassembleia@cm-resende.pt | http://assembleia.cm-resende.pt

Assembleia Municipal

E eu, António Manuel de Almeida Pinto, Chefe da Divisão Administrativa e de Expediente Geral, o subscrevi.

Município de Resende, 18 de Junho de 2020

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Jorge Machado)

Assembleia Municipal de Resende, Av. Rebelo Moniz, 4660-215 RESENDE - Portugal - Tel.:+351 254 877 153 . Fax.: +351 254 877 424
email: presidenteassembleia@cm-resende.pt | http://assembleia.cm-resende.pt

