
MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL n.° 04/2020

Antonio Tavares Pinto Carmona Mendes, Presidente da Assembleia Municipal
do Concelho de Vila Velha de ROdao, torna pUblico que:

Faz pUblico, em cumprimento do preceituado no artigo 56° da Lei n° 75/2013,
de 12 de setembro, e do artigo 41° do Regimento da Assembleia Municipal, quais as
deliberaceies tomadas em Sessao Ordinaria deste Orgao Autarquico realizada no
passado dia 19 de junho de 2020.

Nos termos do artigo 27.° da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia
Municipal redne em cinco sessoes ordinarias anuais, sendo que a apreciacao do
inventario dos bens, direitos e obrigacOes patrimoniais, a respetiva avaliacao e a
apreciacao e votacao dos documentos de prestacao de contas do ano anterior devem
ter lugar na sessao ordinaria de abril. 0 n"3 da Lei 1-A/2020 de 19 de marco, veio
estabelecer que as reuniOes ordinarias dos &gabs deliberativos das autarquias locais
previstas para os meses de abril e maio podiam realizar-se ate final de Junho de 2020,
bem como, a apreciacao das contas em abril tem por base a necessidade de remessa
das mesmas ao Tribunal de contas ate final de Abril, tendo o artigo 4.° desta Lei
estabelecido que as contas pudessem ser remetidas ao Tribunal de contas tambern ate
final de junho. Como nao foi realizada a sessao ordinaria de abril e estando
legalmente prevista a realizacao de uma sessao ordinaria no mes de junho, pelo atras
exposto e apelando aos criterios da eficiencia e economicidade que devem pautar a
atividade da administracao, esta sessao englobou as sessOes de abril e junho.

DELIBERAOES

Relator io de Gestao e Documentos de Prestacao de Contas de 2019, da Camara
Municipal de Vila Velha de Rodao e informacao de acordo com o artigo 15° da Lei
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso do Exercicio de 2019;

- Aprovado por maioria, com 15 (quinze) votos a favor e 4 (quatro) abstencOes.

Aditamento ao Mapa de Pessoal de 2020

- Aprovado por maioria, com 15 (quinze) votos a favor e 4 (quatro) abstencoes.

Alteracao Modificativa aos Documentos Previsionais de 2020

- Aprovado por maioria, com 15 (quinze) votos a favor e 4 (quatro) abstencoes.
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Autor izacao de Contratacao do Fornecimento de Combustiveis

- Aprovado por unanimidade.

Aprovacao das Regras para Atr ibuicao de 18 Fogos Habitacionais na " Quinta da
Torre Velha" , em Vila Velha de RoclAo

- Aprovado por unanimidade.

Para geral conhecimento se publica o presente Edital e outros de igual teor que
\Tao ser afixados nos lugares pdblicos do costume.

Pacos do Municipio de Vila Velha de ROclao, 22 de junho de 2020

0 P;eidente da Assemliifpia Municipal

tOf.A4:2,

AntOrli° Tavares Pinto Carmona Mendes


