ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL
-------- DR. ÁLVARO REDONDO MOREIRA DE SOUSA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR. ------------------------------------------ FAZ SABER QUE, nos termos do nº 1 do artigo 27º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, é convocada a Assembleia Municipal para, em sessão ordinária, reunir no próximo
dia 22 de fevereiro pelas 14.30 horas, no salão de sessões do edifício dos Paços do Município, sito na Rua Comendador Silva, em Vila Pouca de Aguiar, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro Apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco – Relatório de Avaliação
da Atividade – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Proposta nº 15/2019 – Plano de Pormenor do Castanheiro Redondo – 1ª Correção Material – Relatório de Fundamentação – Apreciação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta nº 8/2019 – Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Expansão
de Pedras Salgadas – Versão Final – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Proposta nº 16/2019 – Cargo Dirigente – Direção Intermédia de 2º grau na
unidade orgânica flexível – Divisão de Desenvolvimento Socioeconómica –
Abertura de Procedimento Concursal – Composição de Júri – Apreciação e
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Proposta nº 17/2019 – Cargo Dirigente – Direção Intermédia de 3º grau na
unidade orgânica flexível – Divisão de Desenvolvimento Socioeconómica –
Constituição do júri de recrutamento, definição das competências, área, requisitos de recrutamento, exigência de licenciatura e período de experiência
profissional, remuneração – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Proposta nº 18/2019 – Cargo Dirigente – Direção Intermédia de 3º grau na
unidade orgânica flexível – Divisão de Ambiente e Urbanismo – Constituição
do júri de recrutamento, definição das competências, área, requisitos de recrutamento, exigência de licenciatura e período de experiência profissional,
remuneração – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Proposta nº 19/2019 – Cargo Dirigente – Direção Intermédia de 3º grau na
unidade orgânica flexível – Divisão de Obras Municipais – Constituição do
júri de recrutamento, definição das competências, área, requisitos de recrutamento, exigência de licenciatura e período de experiência profissional, remuneração – Apreciação e deliberação.
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9. Proposta nº 20/2019 – Cargo Dirigente – Direção Intermédia de 3º grau na
unidade orgânica flexível – Divisão de Obras Municipais – Constituição do
júri de recrutamento, definição das competências, área, requisitos de recrutamento, exigência de licenciatura e período de experiência profissional, remuneração – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Proposta nº 21/2019 – Juntas de Freguesia do Concelho de Vila Pouca de
Aguiar – Celebração de Acordos de Execução – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vila Pouca de Aguiar, 15 de fevereiro de 2019
O Presidente da Assembleia Municipal,
(Dr. Álvaro Redondo Moreira de Sousa)
Dr. Álvaro Redondo Moreira de Sousa)

