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EDITAL N.º  111 /2020  

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

------ Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal de 

Almodôvar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ TORNA PÚBLICO: ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ QUE, no próximo dia 26 de junho de 2020 pelas 10:30 horas na sala das sessões do 

Município, se realizará uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, convocada nos 

termos do artigo 41.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a 

seguinte Ordem do Dia:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.º – Apreciação e deliberação sobre o Projeto de execução da Sala Polivalente e de Apoio da 

Escola EB1 do Rosário; --------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º – Apreciação e deliberação sobre o Projeto de execução da Sala de Refeitório da Escola EB1 

de Almodôvar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º – Apreciação e deliberação sobre o Anteprojeto de Requalificação e Beneficiação da Escola 

EB 2,3/S – Dr. João de Brito Camacho; -------------------------------------------------------------------------  

4.º – Apreciação e deliberação sobre o Anteprojeto de Requalificação Urbanística do antigo 

Parque de Viaturas do Município e envolvente da Biblioteca Municipal – Inova Parque; -----------  

5.º – Apreciação e deliberação sobre o Anteprojeto de Requalificação da zona envolvente 

da Igreja Matriz de Almodôvar; --------------------------------------------------------------------------  

6.º – Apreciação e deliberação sobre o Anteprojeto de Requalificação urbanística do 

Quarteirão da Cerca da Ferraria e ruas adjacentes; --------------------------------------------------  

7.º - Aprovação, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação, das respetivas deliberações em minuta. -------------------------------------  

------ Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume.  -----------------------------------------------------------------------  

Paços do Município de Almodôvar, 23 de junho de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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