MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL Nº 07/2015
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SEVERO VENÂNCIO ESTEVENS DE ALMEIDA, Presidente da Assembleia Municipal de
Almodôvar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------TORNA PÚBLICO, que em conformidade com o preceituado no n.º 2 do art.º 28.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que no próximo dia 08 de setembro de
2015, pelas 21:00 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 – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO, nos termos e para os
efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual
redação conjugado com o artigo 39.º do Regimento;----------------------------------------------------------------A.1.- Intervenção dos Munícipes -----------------------------------------------------------------------------A.2.- Esclarecimentos--------------------------------------------------------------------------------------------B – PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------B.1. - Suspensão de mandatos e preenchimento de vagas; -------------------------------------------B.2. - Votação da ata n.º 10 de 29 de junho de 2015 (2013/2017); ---------------------------------B.3. - Leitura de expediente; ----------------------------------------------------------------------------------B.4. – Intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------C – PERIODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------C.1. – Análise e votação da proposta referente ao aditamento ao Contrato de Parceria Púbica (e
os anexos I-A a IV-A), e do aditamento ao Contrato de Gestão (e os anexos I-A a III-A e anexo VI-A),
celebrados entre o ESTADO PORTUGUÊS e o conjunto dos Municípios de ALCÁCER DO SAL,
ALJUSTREL, ALMODÔVAR, ALVITO, ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA,
GRÂNDOLA, MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO DO
CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA, e conhecimento da Minuta
do Acordo Parassocial entre a AdP — Águas de Portugal, SPGS, SA e a AMGAP - Associação de
Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionistas da AGdA - Águas
Públicas do Alentejo, SA;------------------------------------------------------------------------------------------------------C.2. – Apreciação e deliberação sobre a alteração ao Mapa de Pessoal em vigor em 2015;---C.3.- Apreciação e deliberação da Proposta n.º 142/PRESIDENTE/2015 com vista à abertura de
um procedimento pré-contratual para aquisição de serviços de Auditoria Externa às contas do
Município de Almodôvar;----------------------------------------------------------------------------------------------------C.4 - Apreciação e deliberação sobre a Proposta que fixa as taxas anuais do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI); ------------------------------------------------------------------------------------C.5. – Apreciação e deliberação da Proposta que fixa a taxa da DERRAMA;-------------------------------C.6. – Apreciação e deliberação da Proposta referente à percentagem da participação variável do
IRS;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.7. – Apreciação e deliberação da Proposta que fixa a taxa dos Direitos de Passagem; --------------Rua Serpa Pinto, 10 7700-081 Almodôvar / Telefone 286660600 / Fax 286662282 / Pessoa Colectiva 506816184
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C.8. – Apreciação e deliberação sobre o teor das declarações, infra discriminadas, emitidas
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 22/2015 de 17 de março: ---- Compromissos Plurianuais existentes a 31.12.2014; --------------------------------------------------- Pagamentos em atraso existentes a 31.12.2014; -------------------------------------------------------- Recebimentos em atraso existentes a 31.12.2014; ----------------------------------------------------C.9. – Apreciação e deliberação sobre o pedido de isenção do Imposto Municipal sobre
Transmissões Onerosas de Imóveis, formulado pela empresa GEOSIG, engenharia topográfica,
unipessoal Ld.ª; -------------------------------------------------------------------------------------------------------C.10 – Apreciação e deliberação sobre a substituição da deputada municipal Maria de
Fátima Paleta do Carmo, que renunciou ao mandato, para integrar a Assembleia
Intermunicipal da CIMBAL, -----------------------------------------------------------------------------------------C.11 - Conhecimento da Listagem dos Compromissos 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.12 - Conhecimento do auto de abate de camião para recolha de lixo;---------------------------C.13 - Apreciação da informação do Presidente da Câmara sobre a Atividade do Município, bem
como da situação financeira, elaborada nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação;------------------------------------------------------------------C.14. Aprovação da ata em minuta. -------------------------------------------------------------------------Município de Almodôvar, 21 de agosto de 2015
O Presidente da Assembleia Municipal,

- Severo Venâncio Estevens de Almeida -
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