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AssEMBLEIA MUIIICIPAL DE ALFÂNDEGÂ DA FÉ

Sua refeéncia Suâ comunicação de

Assuntoj 5'Sessão OÍdinária da Assemblela Munic pâl-2017

ot í0

Dala

D7t12t2017

Nos teímos da allnea b) do n." 1 do Art." 30.'do ane)o lda Lei n," 752013, de 12 de setembro,

convoco V. Ex.'como Mêmbro desta Assembleia, a compareceÍ no diâ 16 de dezêmbro do ano em curso,

pelas 09:00 horas, no Auditóíìo da Casa da Cunura Mestrc José Rodrigues, pam â íealização da sessáo êm

epigrafe, com a seguinte Odem de Tíabalhos:

1.

2.

3.

4.

5.

ORDEM DO OIA

lníormação da PÍesidenle da Câmaía acerca da allvidade e da situaÉo fnanceira do MunìcÍpio, de

acoÍdo com o n.o 2, aìínea c), do Arl.'25." da Lei n." 752013, de 12 de setembro;

Reìatódo de lloniloÍização e execução do PAIú a 30 de setembÍo de 2017, nos teÍmos do ârligo 29.", dâ

Lei no 53/2014, de 25108, conjugado com o Anexo I do Contrato PAM;

Pedido de Aulorização para Íec.utar um Assislente Técnico em mnlrato de trabalho em tunçoes publicás

por lempo indeìeminado âlravés da ÍeseÍva de recrutamênto no órgão ou seÍviço de acotdo com o

deÌeÍminado no no 2 art.o 40 da PotIâí|a 83-A l2oo9;221o1;

Apíovação no ãmbito dos Documentos previsionais paÍa 2018:

4.í Aulorização paÍa a contraÉo de empÉstrmo de curto pÍazo para ocoÍÍeÍ a difìcuìdades de

lêsôurâriâ:

4,2 Aulonzação peía a Câmaâ assumií compíomssos de que resultem encargos Ínanceros

rcparlidos, poÍváÍios anos económicos, em coníormidâde com as opçoes do planoi

4.3 A aprovação dos Orçam€nto e GOP s paÍa 2018;

4.4 A âpío€çgo dos montantes totais das Íeceitas e despesas por natureza económica;

/t.5 A aprovaËo dâ aúoíìzação genéÍica pârâ dlspense de âuloíização prévia da Assembleia

túunicipal-arl."6 da Lei n" 8/2012 de 21 de FeveÍeiÍo

/1.6 Aprovaçao dâs NoÍmas de Execução do O(ámênlo paía 2018;

Aprovaçâo do mapa de pessoal pâía 2018, elaboÍado nos te.mos do arligo 28.'e 29.'da Lêi n" 35/2014,

de20deiunho queapÍovouaLe GeÍaldo Trabalho em FunÇóes PúbÌcês

Setorde Amblenlê - Adesão ao PacÌo de Autarcas pam o Clma e a Energiâ;
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ASSEMBLETA MuÌ{rcrpAL op ar.r'Ânopce pe rÉ
7. Discussão paÍa alllalização dos váÍios Íegulamenlos em vigorda ãÍea soclal.

Com os melhoÍes cumprim€nlos,

O PÍesiderte da

PÍôhêiro Miíanda)


