
MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODA0
ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

EDITAL n.° 08/2021
Ant6nio Tavares Pinto Carmona Mendes, Presidente da Assembleia

Municipal do Concelho de Vila Velha de ROdao, torna ptIblico que:

No uso da competencia que lhe e conferida pelo, do n°3 do artigo 490 da Lei
n° 75/2013, de 12 de setembro, e alinea b), do n°2 do artigo 7° do Regimento da
Assembleia Municipal, que no pr6ximo dia 25 de junho de 2021, pelas 20:30 horas,
auditOr io da Casa de Ar tes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Roddo, ird realizar-
se a Sessao Ordinaria da Assembleia Municipal de Vila Velha de ROdao, corn a
seguinte Ordem de Trabalhos:

1- Ponto previo antes da ordem do dia;

2- Apreciacao e votacao do RelatOrio de Gestao e Documentos de Prestacao de
Contas de 2020 e apreciacao do Inventario dos bens, direitos e obrigagOes
patrimoniais e a respetiva avaliacao (alinea 1) do n'2, do artigo 25", da Lei
n°75/2013, de 12 de setembro;

3- Apreciacao, discussao e eventual aprovacao da autorizacao da celebracao do
Contrato de Locacao Financeira (Leasing) para aquisicao de duas viaturas eletricas;

4- Informacao do Sr. Presidente da Camara Municipal sobre a atividade do
Municipio nos termos da alinea c) do n.°2 do art' 25° da Lei 75/2013 de 12 de
setembro;

5- Outros assuntos de interesse para o Municipio;

6- Period() de intervencao do public° nos termos do Regimento;

Tendo em conta as Contingencias para a Prevencao e Controlo de Infecao por
COVID-19, durante a sessao, sera obrigatOrio o uso de mascara de protecao e o
cumprir escrupulosamente as medidas de distanciamento social, conforme
recomendacao da Direcao Geral de Sailde.

Paws do Municfpio de Vila Velha de ROdao, 15 de junho de 2021
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