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N/Ref: Ofic. 221/2022-PB      Data: 21.04.2022 

 

Assunto: Reunião do Conselho Geral da ANMP – Convocatória e Ordem de Trabalhos. 

Nos termos do artigo 13.º dos Estatutos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, encarrega-me o 
Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de 
convocar Vª. Exª. para a reunião do Conselho Geral da ANMP, a ter lugar pelas 15H00 do dia 4 de maio, na 
Sala do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, Paços do Concelho, em Lisboa. 

A reunião terá a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Aprovação da ata da reunião do Conselho Geral realizada no dia 26/10/2021. 

2. Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022. 

3. Descentralização administrativa. Ponto da situação. 

4. Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da ANMP para 2022. 

5. Aprovação do Relatório de Atividades e das Contas da ANMP de 2021. 

6. Criação de Secções de Municípios: Secção da Ação Climática e Secção Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

7. Outros assuntos relevantes para o Poder Local. 

Oportunamente será disponibilizada a respetiva documentação, de acordo com os trabalhos que estão a ser 
desenvolvidos, em www.anmp.pt/arq/cg devendo Vª. Exª. utilizar o código abaixo indicado para aceder à 
mesma. 

No caso de não poder estar presente na reunião, solicito que contacte diretamente o seu substituto, a seguir 
indicado. 

O Substituto de Vª. Exª. é: «nomS», «funeS», «nomeS» 

Agradeço que até às 12H00 do dia 29 de abril informe os nossos serviços se participará na reunião e de que 
forma o fará, presencialmente ou por meios telemáticos (neste último caso, enviaremos posteriormente o link 
para tal), sendo a falta de resposta entendida como ausência. 

Com os melhores cumprimentos. 

      O Secretário – Geral da ANMP    

 

Rui Solheiro   
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