
 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

Sessão Ordinária 27/02/2019 

I - Período de Antes da Ordem do Dia. 

 

II - Ordem do Dia: 

1. Apreciação da informação do Presidente da Câmara acerca da atividade desta e da situação financeira do Município; 

2. Análise, discussão e votação relativas à 1ª revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e à correspondente alteração 

às Grandes Opções do Plano para 2019; 

3. Análise, discussão e votação das propostas de contratação de empréstimos bancários de longo prazo; 

4. Análise, discussão e votação de propostas relativas à realização de despesas plurianuais, relacionadas com: 

 - Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, 

 - Aquisição de Serviços de Investigação e Desenvolvimento, a contratar com a UTAD; 

5. Análise, discussão e votação de propostas relativas à substituição de um membro dos júris dos procedimentos 

concursais, bem como designação dos respetivos membros suplentes, destinados ao recrutamento para: 

 - Cargo de direção intermedia de 2º grau – chefe de divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

 - Cargo de direção intermedia de 2º grau – chefe de divisão administrativa; 

6. Análise, discussão e votação de proposta relativa à não-aceitação da transferência de competências para os órgãos 

municipais, em 2019, decorrentes da publicação dos decretos-lei n.º 20/2019 e 22/2019, de 30 de janeiro; 

7. Análise, discussão e votação da proposta de atribuição de um apoio financeiro, à União de Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital, destinado ao pagamento inerente à aquisição de um armazém; 

8. Análise, discussão e votação da proposta de atribuição de um apoio financeiro, à União de Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital, destinado à organização do Carnaval de 2019; 

9. Análise, discussão e votação da proposta relativa à atribuição de apoios financeiros, mediante celebração de protocolos 

às seguintes entidades: 

  - Junta de Freguesia de Valdujo, 

 - Associação Desenvolvimento das Freguesias da Zona Centro do Concelho de Trancoso; 

 

III - Período de Intervenção do Público. 

 

Paços do Município de Trancoso, 20 de Fevereiro de 2019 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

N.Ref. 03CR/2019         (José Amaral Veiga) 


