MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL Nº 03/2013
SESSÃO
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

FRANCISCO LOURENÇO TEIXEIRA, Presidente da Assembleia Municipal de
Almodôvar. -------------------------------------------------------------------------------------------------TORNA PÚBLICO, que em conformidade com o preceituado no artigo 50º da Lei n.º 5A/2002, de 11 de Setembro, que no próximo dia 29 de Abril de 2013, pelas 20:30 horas,
realizar-se-á no edifício-sede do Município, na sala das sessões, uma sessão Ordinária da
Assembleia Municipal com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------A – PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------A.1. - Suspensão de mandatos e preenchimento de vagas; ------------------------------------A.2. - Votação da ata n.º 22 (2009/2013);---------------------------------------------------------A.3. - Leitura de expediente; ------------------------------------------------------------------------A.4. – Intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------B – PERIODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------B.1. - Apreciação e deliberação do Relatório de Gestão, Proposta de Aplicação dos Resultados
e demais documentos que integram a Prestação de Conta, relativos ao ano de 2012;---------------B.2. - Apreciação e deliberação da Primeira Revisão às Grandes Opções do Plano e ao
Orçamento de 2013;----------------------------------------------------------------------------------------------B.3. - Apreciação e deliberação sobre a alteração ao Modelo de Estrutura Hierarquizada –
Macro Estrutura, bem como aprovação do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais;B.4. - Apreciação e deliberação sobre a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal em vigor;------------B.5. - Apreciação e deliberação sobre a Proposta para Autorização Prévia Genérica no âmbito
da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de Maio – Lei dos
Compromissos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------B.6. - Apreciação e deliberação da Proposta n.º 09/PC/2013 sobre a renovação do contrato de
trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo,
celebrado com a Técnica Superior da área de biblioteca e documentação;-----------------------------B.7. - Apreciação e deliberação sobre a abertura de um procedimento concursal, com vista ao
recrutamento excepcional de cinco assistentes operacionais, para exercerem a actividade de
Sapador Florestal, com recurso à modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a
termo incerto;------------------------------------------------------------------------------------------------------B.8. - Apreciação e deliberação sobre o Reconhecimento de Interesse Público Municipal do
Projeto “Remodelação do Museu Arqueológico e Etnográfico Manuel Vicente Guerreiro em Santa
Clara-a-Nova”;------------------------------------------------------------------------------------------------------B.9. - Conhecimento da Listagem dos Compromissos Plurianuais assumidos, no âmbito da
Autorização Prévia Genérica para assunção dos mesmos, nos termos do disposto na Lei n.º
8/2012, de 28 de Fevereiro;-------------------------------------------------------------------------------------Rua Serpa Pinto, 10 7700-081 Almodôvar / Telefone 286660600 / Fax 286662282 / Pessoa Colectiva 506816184
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B.10. – Conhecimento sobre o teor da declaração emitida nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro – dívidas a fornecedores em atraso à
data de 31 de Dezembro de 2012;-----------------------------------------------------------------------------B.11. - Conhecimento sobre o teor da declaração emitida nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro – compromissos plurianuais em 31
de Dezembro de 2012;-------------------------------------------------------------------------------------------B.12. - Conhecimento sobre o teor da declaração emitida nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro – recebimentos em atraso;------------B.13. – Conhecimento da visita institucional a Moçambique;-----------------------------------------B.14. - Apreciação da informação do Presidente da Câmara Municipal relativa às
Actividades Municipais mais Relevantes e Situação Financeira nos termos da alínea e) do n.º
1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada; ---------------B.15. - Aprovação da acta em minuta. ---------------------------------------------------C – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA -----------------------------------------------C.1.- Intervenção dos Munícipes (n.º 6, do art.º 84.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro). -----------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos do costume. ---------------------------------------------------------------------------------------

Município de Almodôvar, 18 de Abril de 2013
O Presidente da Assembleia Municipal

- Dr. Francisco Lourenço Teixeira –
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