
 

 

 

 

 

 
EDITAL 

(N.º 157/GAOA/2021) 

------ Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito, Presidente da Câmara Municipal de Paços de 

Ferreira: 

------ FAZ PÚBLICO que, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 61.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, convoca os Senhores Vereadores desta Câmara Municipal, 

recentemente eleitos, para a primeira Reunião do Órgão Executivo, a ter lugar no próximo dia 18 

de outubro, segunda-feira, pelas 11:00 horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, nos 

Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

A -  Informações:  

Ponto 1  Despacho do Presidente da Câmara, relativo à designação do seu substituto legal; 

Ponto 2  Despacho do Presidente da Câmara, relativo ao exercício de funções de vereador 

em regime de tempo inteiro; 

 

B  Deliberações: 

Ponto 3 Apreciação e votação da proposta de Regimento da Câmara Municipal; 

Ponto 4 Apreciação e votação da proposta de delegação de competências da Câmara 

Municipal no seu Presidente; 

Ponto 5 Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara em 2021/10/01, nas 

Informações internas n.ºs 6188, 6274, 6280 e 6282, relativos à atribuição de apoios 

em passes escolares e ação social escolar, ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 

3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto; 

Ponto 6 Ratificação do ato proferido pelo Presidente da Câmara no contrato n.º 01373020, 

celebrado com a EDP Comercial em 2021/10/06, para fornecimento de energia na 

Rede de Mobilidade Elétrica, ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 3.º da Lei n.º 

47/2005, de 29 de agosto; 

Para constar se passou o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

do estilo, e publicitados no quadro interativo existente no átrio do edifício dos Paços do 

Município e no sítio institucional da autarquia na Internet. 

 

Paços do Município de Paços de Ferreira, 14 de outubro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito 
 


