
S. R. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

C6DJGO POSTAL 4990-062 

EDITAL 

ABEL LIMA BAPTISTA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA: 

Toma publico que, nos termos da alinea b), do n. 0 1, do art.0 54.0
, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, com a redac<;ao dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, realizar
se-a a sessao ordinaria do mes de junho conforme disposto no n.0 1, do art. 49. 0 da 
citada Lei, no dia 28 de junho de 2013, as 21:00 horas, no Auditorio Rio Lima e com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: 
A) Aprecia<;ao e vota<;ao da Ata da sessao anterior; 
B) Leitura do expediente e informa<;oes da mesa; 
C) Outros assuntos de interesse Municipal. 

2. Periodo de intervenflio do publico. 
3. Periodo da Ordem do Dia: 

A) Aprecia<;ao da Informa~ao do Presidente da Camara hem como da situa~ao 
financeira do Municipio; 

B) Discussao e vota<;ao da "Proposta de Beneficios Fiscais para o anode 2014"; 
C) Discussao e Vota<;ao da "Proposta de Aprova~ao da participa~ao da CIM 

Alto Minho no UNIMINHO - AECT do Minho transfronteiri~o dos 
Projectos de Convenio e de Estatutos"; 

D) Discussao e vota<;ao de "Procedimento concursal comum de recrutamento 
excecional, na modalidade de rela~ao juridica de emprego publico por 
tempo determinado de urn tecnico superior, portuguese frances"; 

E) Para conhecimento "Corre~ao material ao regulamento do PDM de Ponte de 
Lima"; 

F) Para conhecimento "Estatuto do direito de oposi~ao - relatorio de avalia~ao . 
do anode 2012". 

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vao ser 
afixados nos locais publicos do estilo. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 19 de junho de 2013. 

0 Presidente,~:a.Assembleia Municipal, 
,4'j J • .., ~~~ . . ~rr:;c F t &\ ,. ' C: '"' c.__ 

I 
fobel Lima Baptista 

Nota: A documenta~ao referente a reuniao podeni ser consultada em: 
http://www.cm-pontedelima.pt 


