ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
CARRAZEDA DE ANSIÃES

EDITAL
------------

ANTONIO

JOÃO

ALMEIDA

LIMA,

PRESIDENTE

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES: --------------------------------------------------FAZ PÚBLICO, nos termos do art.º 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção
que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que esta Assembleia Municipal, em
sua sessão ordinária de 29 de Abril de 2011, tomou as seguintes deliberações: -----------------

1. Aprovou, por unanimidade, num total de 33 presenças e seis faltas, a acta da sessão
anterior; -------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovou, por maioria, com 25 votos a favor e 12 votos de abstenção num total de 37
presenças e 2 faltas, a proposta da Câmara Municipal “Alteração dos Estatutos da
Empresa Resíduos do Nordeste (EIM)”. --------------------------------------------------3. Aprovou, por maioria, com 19 votos a favor, 12 votos de abstenção e 6 votos contra
num total de 37 presenças e 2 faltas, a proposta da Câmara Municipal “Modificação
dos Documentos Previsionais do Ano de 2011 / Proposta de Revisão – 1.ª ao Plano
Plurianual de Investimentos e 1.ª ao Orçamento (da Despesa e da Receita)”. -----4.

Aprovou, por maioria, com 28 votos a favor e 9 votos de abstenção, num total de 37
presenças e 2 faltas, a “Prestação de Contas do Município relativas ao Ano de
2010”. ----------------------------------------------------------------------------------------

5. Aprovou, por maioria, com 32 votos a favor e 4 votos de abstenção, num total de 36
presenças e 3 faltas a proposta da Câmara Municipal “Regulamento Municipal do Apoio
aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jovem”. -------

------------- Para constar e devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos locais do estilo. ---------------------------------------------------------------------------- Assembleia Municipal de Carrazeda de Ansiães, 03 de Maio de 2011. ------------
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