MUNICíPIO DE VATENÇA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAT
lrusrRlRçÃo DA NovA CÂuene Murucrpal
pARA o euADruÉruro oe 2017lZ0Z1
I

.-Arpsnro [-uÍs on or,rvprna-vrr,ns;?residenfe da Assemfileia

Municipal cessante:

--

Torna público eue, em conformidade com o estabelecido nos
artigos 60o da Lei no.169199, de 18 de setembro e 225o da LEOAL
Lei orgímca n.o 112001, de 14 de agosto, na sua atual redacçáo,
proceder-se-á à instalação da cÂtu,q.RA MUNICIPÁ.L, parc o
mandato acima referido, cuja cerimónia realizar-se-á, sob a
presidência do signatário, Íìo AUDITORIO DR. JORGE GAMA, AoS
PAÇos Do coNCELHo, no próximo dia t7 de outubro de 2017,

pelas 15h00m.

Ficam por este meio convocados, a par da convoca t&ia
individual jáL expedida, os cidadãos recentemente eleitos para o
desempenho de funções efectivas naquele Orgão da Administração

Municipal, que deverão comparecer naquele dia e hora, de acordo eorrr
os mandatos que lhes couberam nas listas respectivas.

Paços do Município, aos 04 de Outubro de 2017

O Presidente da As

Praça da República

.

í

nrclpat cessante,
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MUNICíP|O DE VALENÇA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAT
lrusraleçÃo DA NovA AsseMaLElA Mur.lclpal
PARA o euADRlÉr,lo oe 201712021
--=---arnanro LuÍs -on or,rvmrurYu,Ãs, Tiesldente da Assembleia
Municipal cessante:

Torna público gue, em conformidade com o estabelecido nos
artigos 44o da Lei no.169199, de 18 de Setembro e 225o da LEOAL Lei orgëmca n.o 11200t, de 14 de agosto, na sua atual rcdacçáo,
proceder-se-á à instalação da ,{SSEMBLEIA MUNICTPAL, para o
mandato acima referido, cuja cerimónia realizar-se-á, sob a
presidência do signatário, no AtTDIToRIo DR. JORGE GAMA, AoS
PAÇOS Do CONCELHO, no próximo dia 17 de Outubro de 2017,
pelas 15h00m.

Ficam por este meio convocados,

individual jâ

a

par da convocatona

expedida, oS cidadãos recentemente eleitos paru o
desempenho de funções efectivas naquele Órgão da Administração
Municipal, que deverão comparecer naquele dia e hora, de acordo com
os mandatos que, lhe couberam, effi cada lista, assim como os eleitos
Presidentes das Juntas de Freguesia.
Paços do Município, aos 04 de Outubro de 2017.

O Presidente da Assembleia Munlcipal cessante,

Praça da República
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