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ASSEMBLEIA MUNICIPÁL DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Assunto: 3' Sessão Ordinária da Assembleia l\runicipal-2o21

Nos têÍmos da alíneâ b) do n.o 1 do Aít." 30.0 do anexo I dâ Lei n." 7512013, de 12 de setembro,

convoco V. Ex.r como lvembío desla Assembleia, a compaÍecer no dia 26 ale junho do ano em cu€o, pelas

15:00 horas, no turditórìo Llanuel FaÍia da Casa da Cuhu.a Mest€ José RodÍigues, para a realizaçao da sessáo

em epígrafe, com a seguinte Ordem de TÍabalhos:

Suâ comunicação de Dalâ

11n4t2021

Enviado porcoÍÍeio eleÍónico a todos os:

Membros da Assembleia Municipal;
Presidenles de Juntas e lJnióes de Freguesia

Nossa referência

Proc.'009.
Reg.o EXP.4336

ORDEM DO DIA

1. lníoÍmaFo do Presidente da CâmaÍa acerc€ da atividade e dâ siluâÉo Ínanceira do lt4unicípio, de

acoÍdo com o n.o 2, âlínea c) doAít.o25.oda Lein.o 7512013, de l2desetembro;

2. NO|[4EAÇÃO de novo membÍo para integ€r a CPCJ de Alfãndega da Fé, ao abíigo do disposto no ârf
170 n.1 alÍnea l) dâ Lei no 147199, de 01 de setembro na sua redaÉo âtual;

3. APRECIAçÃO do lnventáfo e PaÍimónio referenle ao ano de 2020, de acoído com o n o 2, alínea l), do

are 25o conjugado com o n." 2 do aÍP 27, do ânexo | à Lei n.o 7512013, de 12 de setembÍoi

4. Relatório de Geslão e Contas paÍa 2020- Compete aAssembleia I\,íunicipâla APRECIAçÃO do Relâtório

de Gestão e Contâs rêferente âo âno de 2020, de acordo com o n.o 2, âlinea l), do are 250 conjugado

com o n.0 2 do arlo 27, do aoexo I à Lei n.o 7512013, de 12 de seìemb.o i

5. Píoposta de aplicaçêo do Rosultacto Liquido de 2020. peÍo órgão deibe.aiivo. sob pÍoposta do óÍgão

execulivo - pa.a APROVACÃOì

6. CeÍ1ifìcaÉo legal de contâs de 2020 para CONHECIMENTO;

7. Relatório anualde audiioria em 31 de dezembro de 2020 -para CONHECil\,lENTO|

8. Relatóíio e pareceÍ do RevisoÍ Oicial de Contas à PÍestaç"o de Contas de 2020 - paÍa

CONHECIITIENTO:

9. lt4onito zação do PAI\,4 do l\Iunicipio de Alíàndega da Fé, nos termos do aÍtigo 29.o, da Lei n'53/2014,

de 25108, conjugado com o Anexo I do ContEto PA[4 - Preslação de conlas de 2020 paÍa

CONHECIMENTO:

í0. PaíeceÍ do RevjsoÍ Oicial de Conlas sobre o Plano de Ajuslâmenlo l\,4unicipal íeferênte à lvlonilorizâção

da sua execuçâo a 31h212020 - para CON HEC IMENTO;

í1. 1. Alleíação Orçamentâl modifìc€liva ao Orç€mento de 2021 (Revisão Orcâmêntal) - paÉ

APROVAÇÃO;



12.

13.
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PaÍecer do FAM à p.oposta de'l'Alleração oçamental modiicativâ ao Orçamenlo de 2021 (Revisão

orçâmenlal) para CONHECIMENTo;

APRECìAçÃO eAPROVAÇÃO do Projelo de Regulâmenlo Municipalde Concessáo dê Apoio FinancerÍo

destinado ao Fomento da Produção Pecuárìâ do l\,'lunicípio de Alíândega da Fe, nos teÍmos do AÍt. 25o no

1, Alinea g) , da Lei N" 75/2013, de 12 de Setembro;

SuslentabiJidade e Modeio de Finânciamento do SiÈlema de TÉnsportes das Teíras de Trás-os-lvonies -

Acordo de Fìnarìcìamento entíe os lllunicipioÉ e a CIM-TTI\,'| Comunidade lnteÍmunicipal de TÍás-os-

Ivontes e Adilamento aos Contratos lnteradministrativos de delegâção de compeìèncias paÍa

APROVAÇÃO;

Lanç€menlo da Rede EuÍopeia de Conselheìíos Regionais e Locaìs da UE - Cada AbeÍta -
DESIGNAçÃO de um membro da Assembleia lúunicipal psÍâ Conselheiro responsável pelos assunlos

da União Europeia.
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Com os melhores cumpíímenlos,

O PÍesidente dâ

u Pinheiro l\/Ìanda)


