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EDITAL N.º 238 / 2021  

CONVOCATÓRIA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

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

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

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

------ QUE, em conformidade com o estatuído no artigo 61.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua atual redação, a primeira reunião da Câmara Municipal de Almodôvar do 

mandato 2021-2025, realizar-se-á no próximo dia 20 de outubro de 2021 (Quarta-feira), 

pelas 10:00 horas, na Sala das Reuniões do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  ---  

B.1. — Aprovação da ata n.º 23/2021, de 15 de setembro; -----------------------------------------  

B.2. — Conhecimento da Situação Financeira da Autarquia; ---------------------------------------  

B.3. — Apreciação e deliberação da proposta do Senhor Presidente para a fixação de mais 

dois Vereadores em regime de tempo inteiro para o quadriénio 2021-2025; -------------------  

B.4. — Apreciação e deliberação da proposta do Senhor Presidente, com vista à ratificação 

dos atos e decisões praticados durante o período de gestão limitada dos Órgãos 

Autárquicos;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

B.5. — Apreciação e deliberação sobre a proposta de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal no seu Presidente; -------------------------------------------------------------------  

B.6. — Apreciação e deliberação sobre a proposta de Delegação de Competências para a 

prática de atos correspondentes a despesas certas e permanentes, de natureza corrente; ---  

B.7. — Apreciação e deliberação da proposta para autorização do valor da realização das 

obras ou reparações por administração direta; -------------------------------------------------------  

B.8. — Apreciação e deliberação sobre a proposta referente a periodicidade das reuniões 

ordinárias da Câmara Municipal e respetivo horário; ------------------------------------------------  

B.9. — Apreciação e deliberação da proposta para dispensa da leitura das atas nas 

reuniões; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B.10. — Apreciação e deliberação da proposta para envio ao executivo, por correio 

eletrónico, da ordem do dia, atas e outros documentos de interesse municipal; ---------------  

B.11. — Apreciação e deliberação da proposta para a fixação da data para pagamento de 

vencimentos, no quadriénio de 2021-2025; -----------------------------------------------------------  

B.12 — Apreciação e deliberação do Projeto do Regimento da Câmara Municipal; ------------  

B.13. — Apreciação e deliberação da proposta para utilização de siglas e abreviaturas nos 

documentos administrativos municipais — Quadriénio 2021-2025; -----------------------------  

B.14. — Apreciação e deliberação do Regulamento da Constituição, Reconstituição e 

Reposição dos Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Almodôvar; -------------------------  

B.15. — Conhecimento do Despacho de fixação do primeiro Vereador em regime de tempo 

inteiro para o quadriénio 2021-2025; ------------------------------------------------------------------  
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B.16. — Conhecimento do despacho de nomeação do Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Almodôvar para o quadriénio 2021-2025; --------------------------------------------  

B.17. — Conhecimento do Despacho de Distribuição de Funções aos Eleitos — Quadriénio 

2021- 2025; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

B.18. — Conhecimento do Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências do 

Presidente da Câmara na Vice-Presidente; -------------------------------------------------------------  

B.19. — Conhecimento do Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências do 

Presidente da Câmara nos Vereadores; -----------------------------------------------------------------  

B.20. — Conhecimento dos Despachos de Delegação e Subdelegação de Competências do 

Presidente da Câmara na Vice-Presidente e Vereadores para autorizar despesa; --------------  

B.21. — Conhecimento do Despacho de designação de trabalhador para lavrar as atas das 

reuniões da Câmara Municipal, no quadriénio de 2021-2025; -------------------------------------  

B.22. — Conhecimento do Despacho de designação da Secretária do Gabinete de Apoio à 

Vereação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

B.23. — Conhecimento do Despacho de designação do Chefe de Gabinete de Apoio à 

Presidência; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

B.24. — Conhecimento do Despacho de designação do Ajunto do Gabinete de Apoio à 

Presidência; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

B.25. — Conhecimento do Despacho de designação do oficial público do Município; ---------  

B.26. — Conhecimento dos Despacho de Delegação de Competências que recaíram sobre 

as chefias intermédias. -------------------------------------------------------------------------------------  

------ 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, 18 de outubro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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