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EDITAL Nº 05/2016 

 

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 28 de 

junho 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 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------- 

B.1. - Suspensão de mandatos e preenchimento de vagas;--------------------------------------- 

B.2. - Votação da ata n.º 14, de 28 de abril de 2016 (2013/2017); ----------------------------- 

B.3. - Leitura de expediente; ----------------------------------------------------------------------------- 

B.4. – Intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

C – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------  

C.1. - Apreciação e deliberação da Proposta do Senhor Presidente referente ao apoio 

financeiro a atribuir às freguesias para promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das suas populações; ------------------------------------------------------------- 

C.2. - Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira 

extraordinária, formulada pela Junta de Freguesia de Aldeia dos Fernandes para a 

construção de Gavetões no Cemitério daquela Freguesia; --------------------------------------- 

C.3. - Apreciação e deliberação sobre o Proposta de Regulamento de Atribuição de 

Distinções Honorificas;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.4. – Apreciação e deliberação da Proposta n.º 81/PRESIDENTE/2016, que solicita à 

Assembleia Municipal autorização para assunção do compromisso plurianual 

resultante da celebração do contrato de empreitada de “Parque de Caravanismo, sito 

no Parque das Merendas ”;------------------------------------------------------------------------------- 
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C.5. – Conhecimento da Proposta do Senhor Presidente para prorrogação do prazo de 

entrega da Prestação de Contas Consolidadas de 2015, bem como da proposta para 

convocação de uma Reunião/Sessão Extraordinária dos Órgãos; -------------------------------------  

C.6. - Conhecimento da retificação efetuada ao Mapa referente às Participações em 

Entidades Societárias, constante das Notas ao Balanço que integram a Prestação de Contas 

de 2015;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.7 - 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, na sua atual redação; --------------------------------------------------------- 

C.8. - Apreciação da informação do Presidente da Câmara sobre a Atividade do Município, 

bem como da situação financeira, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do 

n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 37.º do Regimento;----- 

C.9. 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, 18 de abril de 2016 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
- Severo Venâncio Estevens de Almeida - 

 


