
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOSO

Sessão Ordinária 21/12/2015

Período de Antes da Ordem do Dia.

Ordem do Dia:

1.Apreciação da informação do Presidente da Câmara acerca da actividade desta e da situação financeira do

Município;

2.  Análise, discussão e votação da proposta  relativa ao Mapa de Pessoal do Município para 2016;

3. Análise,  discussão e votação da proposta relativa ao Orçamento da receita  e da  despesa e das

Grandes Opções do Plano para 2016;

4. Apreciação da informação do ROC, relativa à situação económico-financeira do Município, respeitante

ao 1º semestre de 2015;

5. Análise,  discussão  e  votação  da  proposta  de  Regulamento  relativo  aos  períodos  de  abertura  e

funcionamento dos estabelecimentos de venda ao publico e de prestação de serviços;

6. Análise, discussão e votação da proposta relativa à delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU)

do Centro Histórico de Trancoso e aos benefícios e incentivos a essa reabilitação;

7. Análise, discussão e votação da proposta  à extinção da Associação Castelos da Raia – Associação

Cultural de Municípios;

8.   Análise,  discussão  e  votação  da  proposta  relativa  à  atribuição  de  apoios  financeiros  mediante

celebração de protocolos com as seguintes  Juntas de Freguesia:

- Aldeia Nova

- Castanheira

- Cogula

- Cótimos

- Fiães

- Granja

- Guilheiro

- Reboleiro

- Rio de Mel

- Tamanhos

- União das Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Souto Maior

- União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia

- União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital

- União das Freguesias de Vilares e Carnicães



9.  Análise, discussão e votação relativa a um pedido de reconhecimento de interesse publico respeitante

a uma actividade produtiva no âmbito do DL nº 165/2014 de 5 de Novembro;

10.  Análise, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à nomeação do Conselho

Municipal de Educação;

11.  Eleição  de  um  representante  das  Juntas  de  Freguesia  para  integrar  a  Comissão  Municipal  de

Protecção Civil.

Período de Intervenção do Público.

Paços do Município de Trancoso, 15 de Dezembro de 2015

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(José Amaral Veiga)
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