
 

 

 

EDITAL 
 

JOSÉ ARMANDO COUTINHO BAPTISTA PEREIRA, Presidente da Assembleia Municipal do 

Concelho de Paredes, torna público que: ------------------------------------------------------------------------------- 

Ao abrigo do nº 3 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vai realizar-se uma Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal do Concelho de Paredes, no próximo dia 30 de abril, com 

início às 15.00 horas, no Pavilhão Multiusos de Paredes, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---- 

1- Relatório de Atividades Municipais e Situação Financeira do Município; 

2- CPCJ PAREDES – Relatório de Atividades 2021; 

3- Ata da Sessão Ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2022; 

4- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de Saúde; 

5- Relatório de Gestão e Contas – Ano 2021; 

6 – Alteração ao Mapa de Pessoal; 

7- Proposta de medidas excecionais e projeto de execução ao contrato de gestão de eficiência 

energética para implantação de medidas de eficiência energética na iluminação pública no Concelho 

de Paredes – Repartição de encargos e compromissos futuros – Aditamento ao contrato; 

8- Contratação de serviços de fornecimento de refeições escolares a crianças da educação pré-

escolar e a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário do município de 

paredes - proposta para a decisão de contratar, escolha do procedimento e aprovação das peças do 

procedimento; 

9 a 20- Retificações a contratos interadministrativos e de Cooperação e contratos de cooperação e 

contratos interadministrativos de delegação de competências nas freguesias de Rebordosa, Baltar, 

Gandra, Paredes, Louredo, Lordelo, Beire e Cristelo; 

21 a 23- Atribuição de subsídio às freguesias de Lordelo e Beire (Construção de Skate Park e 

aquisição de viatura e Campeonato nacional de carrinhos de rolamentos e trikes, respetivamente); 

24 a 26- Adenda aos contratos de investimento com as empresas: MASQ-QMC, LITOCARTÃO e 

MAYCARCENTER;  

27 a 30- Procedimento especial de regularização: Proc.ºs 12/20PER, 18/21PER, 15/21PER E 

12/21PER; 

31- Reintegração do Município de Paredes na Associação de Municípios Portugueses do Vinho – 

AMVP; 

32- Proposta de recomendação “JUNTOS POR PAREDES NC/A” - Instalação da figura do Provedor 

do Munícipe; 

33 a 34- Sinalização vertical e horizontal nas freguesias de Parada de Todeia e Paredes (Bitarães). 

 

Paredes e Paços do Concelho, 21 de abril de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

José Armando Coutinho Baptista Pereira (Dr.) 


