MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL Nº 01/2016
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 26 de fevereiro de
2016, 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 12 de 27 de novembro de 2015 (2013/2017); -------------------------------B.3. - Leitura de expediente; --------------------------------------------------------------------------------------B.4. – Intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------C – PERIODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------C.1 - 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 31.12.2015; ------------------------------------------------------- Pagamentos em atraso existentes a 31.12.2015; ----------------------------------------------------------- Recebimentos em atraso existentes a 31.12.2015; --------------------------------------------------------C.2 – Apreciação e deliberação da Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências a celebrar com algumas das Juntas de Freguesia do Concelho, no âmbito da
Leitura de Contadores de Água e Cobrança dos Recibos Conjuntos de Fornecimento de Água,
Aluguer de Contadores, Recolha, Depósito e Tratamento de Lixo, Conservação e Tratamento
de Esgotos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.3 - Apreciação e deliberação da Proposta relativa à abertura de um procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior (engenharia
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C.4 – Apreciação e deliberação sobre as propostas de delimitação da Área de Reabilitação
Urbana do Rosário; ---------------------------------------------------------------------------------------------------C.5 – Apreciação e deliberação sobre as propostas de delimitação da Área de Reabilitação
Urbana da Aldeia dos Fernandes;---------------------------------------------------------------------------------C.6 – Apreciação e deliberação sobre as propostas de delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de santa Clara-a-Nova; ------------------------------------------------------------------------------------C.7. – Apreciação e deliberação da Proposta n.º 14/PRESIDENTE/2016, que solicita à
Assembleia Municipal autorização para assunção do compromisso plurianual resultante da
celebração do contrato de empreitada de “Requalificação Urbanística da Entrada Sul da Vila de
Almodôvar”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.8 – Conhecimento sobre a manutenção, os encargos decorrentes dos Acordos de Execução
celebrados com as Juntas de Freguesia e respetiva monitorização no ano de 2016;----------------C.9 - Conhecimento do Despacho n.º 05/PRESIDENTE/2016 – Dispensa do serviço a todos os
Trabalhadores Municipais no dia do Aniversário Natalício; ------------------------------------------------C.10 - Conhecimento da minuta do Acordo de Gestão, Regulamento e Modelo de Repartição
de Custos do Canil/Gatil Intermunicipal da AMALGA; -------------------------------------------------------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. - 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.13. Aprovação da ata em minuta. -----------------------------------------------------------------------------Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos
do costume. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Município de Almodôvar, 15 de fevereiro de 2016
O Presidente da Assembleia Municipal,

- Severo Venâncio Estevens de Almeida -

Rua Serpa Pinto, 10 7700-081 Almodôvar / Telefone 286660600 / Fax 286662282 / Pessoa Colectiva 506816184
http://www.cm-almodovar.pt / Email: geral@cm-almodovar.pt

