
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA

EDITAL

N.2 08/2014

NATÁUA MARIA ROCHA DE BRITO PACHECO CABECINHA, PRESIDENTE DA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA:

FAZ SABER, nos termos do n.2 1 do art.2 56.2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro,

que na sessão ordinária deste Órgo, realizada no dia 30/06/2014, os assuntos constantes

no Período da Ordem do DIR, tiveram a seguinte deliberação:

III—PERÍODODAORDEMDODIA :

Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea c), do n.2 z do artigo 25.2 da Lei

n.275/2013 de 12 de setembro: a Assembleia Municipal tomou o devido conhecimento.

Ponto dois: 72 Modificação Orçamenta! - 2014: 32 Revisão ao Orçamento da

Receita; 32 Revisão ao Orçamento da Despesa; 52 Alteração Plano de Atividades Municipal

(PAM) e 32 Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): aprovada por maioria.

Ponto três: Regulamento de Propaganda Política, Eleitoral e Sindical do Município

de Odemira: aprovado por maioria.

Ponto quatro: Alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do Município

de Odemira e alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município

deOdemira:aprovadapormaioria.

Ponto cinco: Retificação de verba atríbuída para transportes escolares à Junta de

Freguesia de São Martinho dasAmoreiras: aprovada por unanimidade.
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Ponto seis: Nomeação do Conselho Municipal de Educação para o quadriénio 2013-

2017: aprovada por unanimidade.

Ponto sete: Controlo do recrutamento de trabalhadores nas Autarquias Locais —

Renovação do prazo para conclusão de procedimentos concursais: aprovada por

unanimidade.

Ponto oito: Gestão dos Recursos Humanos em função dos Mapas de Pessoal —

Recolha de parecer prévio vinculativo — Abertura de procedimentos concursais comuns por

tempo indeterminado: aprovada por unanimidade.

Ponto nove: Gestão dos Recursos Humanos em função dos Mapas de Pessoal —

Primeira alteração aos Mapas de Pessoal: aprovada por unanimidade.

Ponto dez: Proposta n2 18/2014 P - Protocolo entre o Município de Odemira e a

Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste

Alentejano e Costa Vicentina, S.A. de cooperação técnica e financeira em ações de

requalificação urbana dos aglomerados de Vila Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar:

apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n. 1 do artigo 6. da Lei n.2 8/2012, de

2ldefevereiro:aprovadaporunanimidade. —-.--—

Ponto onze: Aquisição de inertes até ao valor de 53.155,19€ ou um ano, para

aprovisionamento do Parque de Materiais, Bemparece: apreciação e deliberação nos

termos da alínea c) do n.2 1 do artigo 6. da Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro: aprovada por

unanimidade.

Ponto doze: Aquisição de eletricidade para instalações do Município de Odemira,
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alimentados em Baixa Tensão Normal e Iluminação Pública, ao abrigo do Acordo Quadro

celebrado pela CC-CIMAL: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.2 1 do

artigo 6. da Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro: aprovada por unanimidade.

Ponto treze: Aquisição de emulsão para aprovisionamento da Central de Asfalto até

ao valor de 65.556,00€ ou pelo período de um ano: apreciação e deliberação nos termos da

alínea c) do n.2 1 do artigo 6.2 da Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro: aprovada por

unanimidade.

Ponto catorze: AquIsição de serviço de consultadoria na área de eletricidade na

modalidade de contrato de avença para o Município de Odemira - renovação de contrato:

apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.2 1 do artigo 6. da Lei n.2 8/2012, de

21 de fevereiro: aprovada por maioria.

Ponto quinze: Aquisição de serviço de consultadoria jurídica sob a forma de avença

- Renovação de Contrato apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.2 1 do artigo

6. da Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro: aprovada por maioria.

Ponto dezasseis: Fornecimento de serviço de consultadoria jurídica no domínio do

planeamento, ordenamento do território e urbanismo - Renovação de Contrato: apreciação

e deliberação nos termos da alínea c) do n.2 1 do artigo 6.2 da Lei n.2 8/2012, de 21 de

fevereiro: aprovado por unanimidade.

Ponto dezassete: Aquisição de serviço fotografia na modalidade de Contrato de

Avença para o Setor de Pelaçães Públicas e Audiovisuais do Município de Odemira -

Renovação de Contrato: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.2 1 do artigo
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6.2 da Lei n.2 8/2012,de 21 defevereiro: aprovada pormaioria.

Ponto dezoito: Aquisição de serviço de design de comunicação na modalidade de

avença para o Município de Odemira - renovaçüo de contrato: apreciação e deliberação nos

termos da alínea c) do n.2 1 do artigo 6. da Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro: aprovada por

maioria.

Ponto dezanove: Aquisição de serviço de elaboração de plano de ação de melhoria

da qualidade da água para consumo humano, na modalidade de avença - Renovação de

Contrato: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.2 1 do artigo 6.2 da Lei n.2

8/2012, de2f defevereiro: aprovada por unanimidade.

Ponto vinte: Proposta n2 19/2014 P - Regulamento da Taxa Municipal de Proteção

Civil:aprovadapormaioria.

Para constar e devidos efeitos, se publica este e outros de igual teor que vo ser

afixados nos lugares públicos do costume.

PAÇOS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois

milecatorze.

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,
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