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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
EDITAL 

 
Sessão pública ordinária de 17 de Dezembro de 2014 

 
 

Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde: 
 
Torna público, de harmonia com as disposições legais aplicáveis, que no próximo dia 17 de Dezembro, 
pelas 21,30 horas, se realizará na Sala de Sessão do Edifício dos Paços do Concelho, uma sessão 
ordinária desta Assembleia Municipal que versará a seguinte ordem de trabalhos: 
 
                                                    Período antes da ordem do dia: 

 
• Aprovação da ata da sessão anterior. 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
 
                                                                    Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2015. 
 
2º. - Apreciação e votação das propostas dos acordos de execução, contratos interadministrativos e  
       acordos de cooperação, a celebrar com as Juntas de Freguesia, no âmbito da Lei nº.75/2013. 
           
3º. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015. 
 
4º. - Apreciação e votação da proposta do pedido de autorização para a realização de despesas, logo na 
       fase de compromisso, com novos projetos de investimento, contratos de locação, acordo de cooperação 
       técnica e financeira, parcerias, que se prolongam por mais de um ano civil, independentemente da sua 
       forma jurídica. 
 
5º. - Apreciação e votação de proposta de alteração à Tabela de Taxas Municipais. 
 
6º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
7º. - Outros assuntos de interesse. 
 
8º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Paços do Município de Castro Verde,1 de Dezembro de 2014 
 

 
A Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 
 

- Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo - 


