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 25 de setembro, com início às
20.45 horas, no Pavilhão do Centro Escolar de Paredes, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------1- Relatório de atividades municipais e situação financeira do Município;
2- Ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 2020/06/27;
3 a 5 – Relatório de Atividades e Prestação de Contas Ano 2019: Valsousa – Associação de Municípios do
Vale do Sousa e Associação de Municípios Parque das Serras do Porto e Relatório do Auditor Externo de
informação sobre a situação económica e financeira do Município de Paredes;
6- Heráldica do Município de Paredes;
7- Modificação ao orçamento ano 2020 – 33ª Alteração – 3ª Alteração modificativa ao Plano de Atividades
Municipais – 4ª Alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos;
8- Proposta para anulação do acordo celebrado em 05/12/2019 e aprovação da minuta do acordo assinado
em 08/06/2017 e aprovação da minuta de aditamento aos acordos entre o município de paredes e as águas
de Valongo, s.a. celebrados a 1 de fevereiro de 2011 e a 8 de junho de 2017;
9- Alteração à organização dos serviços municipais e ao Mapa de Pessoal;
10 - Área de Reabilitação Urbana de Vandoma Centro - Aprovação da proposta de delimitação;
11- Procedimento especial de regularização - Joaquim Ribeiro Neves - proc. n.º 308/17LI;
12- Celebração de acordo de colaboração para remoção de amianto em estabelecimentos escolares aprovação da minuta do acordo de colaboração;
13 a 14- Contrato interadministrativo de Delegação de Competências com a freguesia de Recarei e
retificação ao Contrato de Cooperação com a freguesia de Gandra;
15 a 18 – Atribuição de subsídio às freguesias de Vandoma, Vilela e Sobreira;
19- Denúncia de protocolos de colaboração com a freguesia de Rebordosa e a freguesia de Baltar no
âmbito do serviço de transporte escolar;
20- Contrato de investimento Evanyrouse – Resolução contratual com fundamento em situação de força
maior causada pela pandemia Covid-19;
21 a 22- Regulamento de Utilização de Habitações Sociais de Gestão ou Promoção Municipal - Versão final
e Regulamento do Parque Empresarial Baltar/Parada;
23 a 26- Sinalização vertical e horizontal e sinalização vertical nas freguesias de Recarei, Duas Igrejas e
Paredes (Mouriz).
Paredes e Paços do Concelho, 16 de setembro de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal

José Armando Coutinho Baptista Pereira (Dr.)

