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EDITAL 

N.º de Registo 1  Data 14/02/2021  Processo 2021/150.10.700/2  

 
 

António Luís Fernandes Mendes, Presidente da Assembleia Municipal de Constância, em 

cumprimento do estipulado no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, torna público, que a Assembleia Municipal do Concelho de Constância irá reunir, 

através de videoconferência no próximo dia 26 de fevereiro de 2021, pelas 20h30.-------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Mais se informa que serão analisados os seguintes assuntos na ordem de trabalhos:-----------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Período reservado à intervenção do público - Para participação e esclarecimento de qualquer 

dúvida ou questão, todos os interessados deverão enviar a sua exposição por correio eletrónico para: 

assembleiamunicipal@cm-constancia.pt até às 15.00 horas do dia 23 de fevereiro de 2021;-------

2. Proposta de adenda aos documentos previsionais de 2021 a 2025 - Para deliberação;------------------ 

3. Proposta de política fiscal para 2021 – dedução a aplicar em função da composição do agregado 

familiar – Para ratificação;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Declarações LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso) reportadas a 31.12.2020 – 

Para conhecimento;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Proposta de alteração ao mapa de pessoal de 2021 (1.ª Alteração) – Para deliberação;----------------- 

6. Proposta de alteração modificativa (1.ª/2021) aos documentos previsionais de 2021 a 2025 – Para 

deliberação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Proposta “Desafetação do domínio público para o domínio privado municipal de uma parcela de 

terreno com a área de 13.426,00 m2, sita em Capareira, freguesia e concelho de Constância, para 

cedência à Santa Casa da Misericórdia de Constância, com vista à construção de um Lar de Idosos” 

Apreciação de reclamação – Para deliberação;-------------------------------------------------------------------------  

8. Informação sobre a situação económica e financeira do 1.º semestre de 2020 do Município de 

Constância – Para conhecimento;------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação 2020 – Para conhecimento;------------------- 

10. Apreciação de informação escrita apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, nos termos 

da alínea c) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Para conhecimento;---------- 

mailto:geral@cm-constancia.pt
mailto:geral@cm-constancia.pt
mailto:geral@cm-constancia.pt
http://www.cm-constancia.pt/
http://www.cm-constancia.pt/
http://www.cm-constancia.pt/


 

Município de Constância  

Assembleia Municipal 

 

 
 

Município de Constância  Apartado 46, 2250-909 Constância | NIPC 506 826 546 

 (+351) 249 730 050  (+351) 249 739 514  geral@cm-constancia.pt  www.cm-constancia.pt 

Página 2 de 2 | DE004E02 

 

 

 

 

11. Outros assuntos de interesse.-------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 

públicos e do costume. 

 

Paços do Município de Constância. 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
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