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ORDEM DE TRABALHOS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2012 

 

-----------------I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: ----------------- 

------------------------- II – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------- 

----------Ponto um: Apreciação e aprovação das Atas da Sessão Ordinária de 22/06/2012 e da 

Sessão Extraordinária de 16/08/2012.--------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dois: Apreciação de Expediente. ---------------------------------------------------------------

----------Ponto três: Apreciação de assuntos de interesse para o concelho. ---------------------------- 

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

----------Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea e) do nº 1 do art.º 53º da Lei n.º 5-

A/2002 de 11/01, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18/09: apreciação. -------------------------------- 

----------Ponto dois: Fixação da Derrama para 2013: apreciação e deliberação;----------------------- 

----------Ponto três: Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das taxas para vigorar em 2013: 

apreciação e deliberação;-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto quatro: Participação do Município no IRS - Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares - Fixação do valor para 2013: apreciação e deliberação;---------------------------

----------Ponto cinco: Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - Fixação de taxa para 

vigorar em 2013: apreciação e deliberação;--------------------------------------------------------------------

----------Ponto seis: 7ª Modificação Orçamental - 2012: 5ª Revisão ao Orçamento da Despesa: 

6ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais (PAM) e 5ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI): apreciação e deliberação;---------------------------------------------------------------- 
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----------Ponto sete: Informação Económica e Financeira - 1º Semestre de 2012: apreciação nos 

termos da alínea d) do nº. 3 do artigo 48.º da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 

Finanças Locais); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto oito: Gestão dos Recursos Humanos em função dos mapas de pessoal - 

Abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado - Técnico Superior (Proteção Civil): apreciação e 

deliberação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto nove: Obra de Pavimentação da ligação entre a E.N. 389 e a E.N. 262 – Lanço 

Colos/ Bicos – Reconhecimento de Interesse Público Municipal: apreciação e deliberação;------ 

----------Ponto dez: Fundação Odemira - Órgãos da Instituição: apreciação e deliberação;-------- 

----------Ponto onze: Aquisição de serviço de vigilância e segurança preventiva na piscina 

municipal de Odemira: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da 

Lei n.º 8/2012, de 21/02; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto doze: Contrato de Prestação de Serviços – Avença – Renovação – “Sociedade 

Dulce Lopes, Unipessoal, Ldª”: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02; ------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto treze: Aquisição de serviço de fotografia na modalidade de contrato de avença: 

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

21/02; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto catorze: Atribuição de subsídio à Sociedade Recreativa S. Teotoniense para 

conclusão da Sede Social em S. Teotónio: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02;------------------------------------------------------------------- 
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----------Ponto quinze: Proposta de Protocolo de Colaboração para a Componente de Apoio à 

Família no âmbito do Programa de Expansão e desenvolvimento do Pré-Escolar, a celebrar 

com a TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de 

Odemira, CRL: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei 

n.º8/2012, de 21/02; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto dezasseis: Proposta de Protocolo de Colaboração com a ADMIRA para a 

componente de apoio à família, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do 

Pré-escolar: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei 

n.º8/2012, de 21/02; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto dezassete: Protocolo de Colaboração - 3 em Pipa - Associação de Criação 

Teatral e Animação Cultural - Atividades de Enriquecimento Curricular: apreciação e 

deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º8/2012, de 21/02;---------------- 

----------Ponto dezoito: Protocolo de Colaboração - Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira - 

Atividades de Enriquecimento Curricular: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º8/2012, de 21/02;-------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dezanove: Protocolo de Colaboração - Associação Pró Artes de Sines - 

Atividades de Enriquecimento Curricular: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º8/2012, de 21/02;-------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto vinte: Acordos de Colaboração para o fornecimento de refeições aos alunos da 

educação pré-escolar e 1.º ciclo de ensino básico: apreciação e deliberação nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º8/2012, de 21/02;---------------------------------------------------- 

----------Ponto vinte e um: Ação Social Escolar – Ano Letivo 2012/ 2013: apreciação e 
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deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02;--------------- 

---------Ponto vinte e dois: Pedido de Apoio ao Arrendamento à Sr.ª Maria da Piedade Dias 

Conceição – 2ª Renovação: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º6 

da Lei n.º 8/2012, de 21/02; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto vinte e três: Pedido de Atribuição de Apoio ao Arrendamento à Sr.ª Maria de 

Fátima Oliveira Pinheiro – 1ª Renovação: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02; ------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto vinte e quatro: Pedido de Apoio ao Arrendamento à Sr. António José Pereira 

Rodrigues: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei 

n.º8/2012, de 21/02;-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto vinte e cinco: Pedido de Atribuição de Apoio ao Arrendamento à Sr.ª Maria de 

Fátima Silva – 2.ª Renovação: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02.------------------------------------------------------------------------------- 

   ----------PAÇOS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA, ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro 

do ano de dois mil e doze. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 


