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Designação do representante do Município de Pombal nã Assembleia Gerql da PMUgest

-

Pombal

Manutenção Urbqna e Gestão, E.M., constituiçdo da respetiva Mesa e proposta para designação do
Fiscal Único

Considerando que,

Nos termos do preceituado Íro
conjugado com os n.'s

n.o

I e 2 do artigo /0'

2 do artigo 26'da l-,ei n." 50/20/2,
dos EsÍaÍutos da PMUGEST

-

de

)/

de aglstz,

Ponbal ManuÍenção

UrbanaeGestão,E.M.ealíneaoo)don.ol doarÍigo33"doAnexoIdal-.ein.'75/20/3,del2de
seterubro,

a Âssembleia Geral é constituída pelo único acionista, Município de Pombal,

cabendo ao orgjo Càmara N{unicipal a designar o seu legítimo Íepresentante;

Em face do disposto Íro n.o 2 do artigo 8" dos EsÍaÍutos da PMUGEST
Manutenção (Jrbena

Gestã0,

E.M.

thulares dos órgãos auÍárquicos

(...)";

e

subsequente tomada de posse dos novos órgãos

autárqücos, o mandato dos órgãos sociais da PMUGEST

8.M.,

Pombal

'b mandalo dos titularcs dos órgãos sociais será coinndenle com o dos

Pot força do ato eleitoral e da

Gestã0,

-

designadamente Âssembleia

-

Pombal Manuíenção Urbana

Geral Conselho de Administração e

e

Fiscal

Úri.o, atingiu o seu termo;
Compete à Âssembleia Geral eleger os membros da respetiva Mesa, bem como os
membros do Conselho de Âdministração ($ alínea c) do n.'
dos

EstaÍutos da PMUGES'T

-

do artigo I 3o n.o

Pombal Manutenção Urbana e Guíã0,

Ào abngo do disposto lo

ft.o

3 do

conjugado com o disposto na alínea n) do n.'
12 de setembm compete

/

artigo 26" da L.ei

I do artigo 25'

do

3

e do artigo / 4'

r.*.),
n.'50/20/2,

Anexo

de

3t

de aglsto,

I da L^ei n.' 75/ 20/ 3, dt

ao ôrgào Âssembleia Municipal designar o Fiscal Úoi.o,

MUNICÍPIO DE POMBAL

-

Propõe-se ao órgão Cârnara Municipal que delibere no sentido de:

a). Designar como representante do Município de Pombal na Assembleia Getal da

PMUGEST

-

Ponbal ManaÍenção Urbana e Gestã0,

8.M., o Presidente da Càmaru Municipal,

Diogo Âlves Mateus, sugerindo como membros da respetiva Mesa os seguintes elementos:
- Âna Mana Ferreira Pereira Duarte Cabral (Presidente)

- Pedto Daniel Jordão Petaz (r'ogal)

- Sónia Pereira Casaleiro (Secretária)

b). Propor ao ôrgão Âssembleia Municipal que designe
PMUGEST
Associadoq

-

lombal Manatenção Urbana e Gestã0, E.M.

a

pzr:e-

Fiscal Único da

sociedade Oliaeira, Reis

Ü

JROC lJa, com o N.I.F. n." 501 266 259 e sede na Âvenida da Libetdade, n."

245,8" Â, B e C, Lisboa, até ao final do ano de 2077, de modo a salvaguardar o tÍatamento
contabilístico-financeiro das contas do exercício de todo o âno económico;

.)

Determinar que seja seÍ endereçado convite

a três emprc:sâs legalmente

habilitadas a exeÍcer a função de Fiscal Úni.o, paÍa que apÍesentem propostas
prestação desses mesmos serviços,

2021, de modo a

p^Í

a

no período compreendido enfte os ânos de 2018 e

permiú que, em momento ulterior e tendo por base os critérios

preestabelecidos, seja submetida à consideruçáo do ótgão Càmara Municipal o tesultado da
consulta ao mercado e, em concomitância, seja deliberado apresent^t,

^o

orgão Assembleia

Municipal, sugestão que consubstancie a designação da entidade signatária da proposta
considerada mais vantajosa como Fiscal

Úoi.o

da PMUGEST

-

Cestã0,8.M..

O Ptesidente d

(Dr.

lni: D

ra Municipal,

Morão lhA/ues Mateat)

PombalManulenção (Jrbana

e

