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E D IT A L n.° 02/2020

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

Faz public°, em cumprimento do preceituado no artigo 56° da Lei n° 75/2013,
de 12 de setembro, e do artigo 41° do Regiment° da Assembleia Municipal, quais as
deliberacoes tomadas em Sessao Ordinaria deste Orgao Autarquico realizada no
passado dia 21 de fevereiro de 2020, a saber:

Minuta do contr ato de Cooperacao Interadministr ativo para a r equalificacdo
do Posto Ter r itor ial da Guar da Nacional Republicana de Vila Velha de
Roddo;

- Aprovado por unanimidade.

Organizacdo dos Servicos Municipais - AlteracAo do Estatuto RemuneratOr io

- Aprovado por unanimidade a alteracao ao artigo 16° da Organizacao dos
Servicos Municipais.

Designacao de CidadAo Eleitor  para integrar  a Comissao de Protecao de
Cr iancas e 'ovens - CPCJ ;

- Aprovado por unanimidade, designar a cidada, Maria Jodo Raimundo Carrilho
Vicente.

RelatOr io do Estado do Or denamento do Ter r itor io do concelho de Vila Velha
de Rodao;

- Aprovado por unanimidade.

Tr ansfer encias de Competencias par a as entidades inter municipais.

- Aprovado por unanimidade a proposta constante da ata n° 7/2019, de 30 de maio
de 2019, do Conselho Intermunicipal onde se deliberou no sentido de a CIMBB:

a)- Ndo exercer as competencias previstas no Decreto-lei n" 23/2019 (no dominio da
saUde), Decreto-Lei n° 21/2019 (no dominio da educacao) e Decreto-Lei n° 58/2019
(Transporte em vias navegaveis interiores), em 2019,

b)- Nao exer cer as competencias previstas no Decreto-Lei n° 103/2018 (Dominio
Rede de Quarteis de Bombeiros Voluntarios), Decreto-Lei n° 23/2019 (no domInio da saude),
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Decreto-Lei n° 21/2019 (no dominio da educacao) e Decreto-Lei n° 58/2019 (Transporte em
vias navegaveis interiores), relativamente ao corrente ano de 2020;

c)- Aceitar a transferencia de competencias previstas no Decreto-Lei n° 101/2018 (no
dominio da justica), no ano de 2020;

Confirmar a deliberacao da Assembleia Municipal Extraordinaria realizada em 28 de
janeiro de 2019 na qual foi aprovada a proposta n.° 03/2019 do Conselho Intermunicipal
onde a CIMBB se propunha:

a)- Nao aceitar as competencias previstas nos Decretos-Lei n° 101/2018 (no dominio
da justica) e n° 103/2018 (no dominio da rede de quarteis de bombeiros voluntarios) em
2019;

b)- Aceitar a transferencia de competencias previstas no Decreto-Lei ri° 99/2018 (no
dominio da promocao turistica) e no Decreto-Lei n° 102/2018 (no dominio de projetos
financiados por fundos europeus) no ano de 2019.

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

Pacos do Municipio de Vila Velha de ROdao, 24 de fevereiro de 2020
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AntOnio Tavares Pinto-Carmona Mendes


