ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
EDITAL
Sessão Pública dia 30 /10/2009

INSTALAÇÃO
DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
E
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
QUADRIÉNIO DE 2009/2013
MANUEL LUÍS DA CRUZ BÁRBARA, Presidente da Assembleia Municipal (cessante): ---------Torno público que, no uso das competências previstas no nº 1 do art. 43º e nº 1 art. 60º da Lei
nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de
Janeiro e art. 225º da Lei Orgânica nº 1/2001 de 14 de Agosto com as alterações introduzidas
pela Lei Orgânica nº 5-A/2001 de 26 de Novembro, irei proceder á instalação da ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE ALMEIRIM e da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, para o quadriénio de
2009/2013, sendo a respectiva cerimónia de posse realizada na sala de sessões no edifício
dos Paços do Concelho, na Rua Dionísio Saraiva, em Almeirim, no dia 30 de Outubro de
2009, com inicio às 20,30 horas. ---------------------------------------------------------------------------------Ficam por este meio convocados, a par da convocatória individual já expedida, os cidadãos
recentemente eleitos membros daqueles dois órgãos que deverão comparecer naquele dia e
hora, de acordo com os mandatos que, foram atribuídos a cada lista, assim como os eleitos
Presidentes de Junta de acordo com o nº 3 do art. 42º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com
as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. --------------------------------------Para constar e devidos efeitos será este EDITAL afixado nos locais do costume e publicado
num jornal da região. -------------------------------------------------------------------------------------------------E eu, Rui Manuel Louraço, Assistente Técnico, na qualidade de funcionário designado para
assessorar a Mesa da Assembleia Municipal, elaborei o presente edital que segue assinado
pelo Presidente da Assembleia Municipal e autenticado com o selo branco em uso nesta
edilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assembleia Municipal de Almeirim, 16 de Outubro de 2009

O Presidente da Assembleia,

Manuel Luís da Cruz Bárbara, Dr.
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