DE
TERRAS DE BOURO

EDITAL
Sr. Guilherme José Coelho Alves, Presidente da Assembleia Municipal supra:

Faz público, de acordo com as disposições legais aplicáveis, que no dia 21 de abril, no

Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 20:30 horas se realizará a segunda Sessão
Ordinária do presente ano, desta assembleia e que versará a seguinte ordem de trabalhos:

1. Análise e votação dos Documentos de Prestação de Contas relativos a 2016;
2. Apresentação e conhecimento do Relatório Semestral do Revisor Oficial de Contas;
3. Análise e votação de Protocolo de Colaboração entre Município de Terras de Bouro e a
EDP – Distribuição, no âmbito da modernização da iluminação pública (Anexo 1);
4. Análise e votação de Proposta de adenda à tabela de obras do contrato
interadminsitrativo de delegação de competências nas Juntas de Freguesia;
5. Análise e votação de declaração de utilidade pública de construções agropecuárias em
nome de Maria Pureza Gonçalves da Cruz Rodrigues;
6. Análise e votação do Regulamento da Piscina Municipal de Terras de Bouro;
7. Análise e votação da segunda revisão às Grandes Opções do Plano, Orçamento da
Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2017 no
valor de 270.969,00euros euros;
8. Apreciação da atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo,
nos termos definidos na alínea c) do n.º 2, do art.º 25, do Decreto - Lei nº75/2013 de 12
de Setembro.

Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo
do Concelho.
Terras de Bouro, 13 de abril de 2017
O Presidente da Assembleia Municipal,

(Guilherme José Coelho Alves, Sr.)
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