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 28 de fevereiro, com início às 20.45 horas, no
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------1- Relatório de atividades municipais e situação financeira do Município;
2- VALSOUSA – Associação de Municípios do Vale do Sousa – Documentos Previsionais para o ano de 2020;
3- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paredes – Relatório Anual de Atividades;
4- Declaração de compromissos plurianuais e pagamentos e recebimentos em atraso;
5- Atas das sessões ordinárias da Assembleia Municipal de 02 e 10 de dezembro de 2019;
6- Proposta de constituição de um grupo de trabalho para avaliação da situação em que se encontram os registos
dos símbolos heráldicos;
7- Proposta de alteração orçamental modificativa (Revisão orçamental);
8- Aceitação da proposta e decisão de adjudicação – Aprovação da minuta do contrato – Ajuste direto para aquisição
de serviços de certificação legal, revisão e auditoria externa às contas do Município de Paredes;
9- Autorização para abertura de concurso e aprovação das peças concursais – Concurso público internacional para
aquisição de serviços de energia elétrica e gás natural – Procedimento por lotes;
10- Contratação de serviço especializado de transporte escolar com os respetivos vigilantes para 3 anos – Proposta
para decisão de contratar, escolha do procedimento e aprovação das peças do procedimento;
11a18- Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação com as freguesias de: Vilela,
Lordelo, Beire, Aguiar de Sousa e Gandra;
19- Apoio às Juntas de Freguesia – Participação no campeonato Nacional de Boccia Sénior;
20 a 25- Atribuição de subsídios às Juntas de Freguesia de Baltar, Gandra, Paredes, Louredo e Sobreira;
26 a 28- Pedidos de legalização de processos de construção de obras particulares;
29- Processo expropriativo urgente de um imóvel destinado à obra de alargamento do cemitério de Rebordosa –
Proc.º 1/2020 – Resolução de expropriar;
30 a 31 - Reconhecimento de interesse público municipal: Equipamento de apoio ao Parque Urbano de Rebordosa e
Hospital de Veterinária;
32 a 33- Candidaturas no âmbito do Regulamento de Concessão de Incentivos ao investimento em Paredes:
Manitowoc e A.L.M. -Soares Madeiras, Lda.;
34- Aditamento ao contrato interadministrativo celebrado com a Área Metropolitana do Porto – Transporte rodoviário
de passageiros;
35 a 36- Regulamentos do Programa Ocupa-te e Cartão Jovem Municipal;
37 a 41- Sinalização vertical e horizontal e ordenamento de estacionamento nas freguesias de: Paredes e Duas
Igrejas.
Paredes e Paços do Concelho, 18 de fevereiro de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal

José Armando Coutinho Baptista Pereira (Dr.)

