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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 16/05/2020 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1 – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade e da situação 

financeira do Município, de acordo com o n.º 2, alínea c), do Art.º 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 

TOMADO CONHECIMENTO 

2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO para recrutar um Assistente Operacional / Auxiliar 

de Serviços Gerais para celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado através da reserva de recrutamento no órgão ou serviço, 

através da reserva de recrutamento do órgão ou serviço ao abrigo do disposto no 

n.º4 do artigo 30.º da Portaria n.º125-A/2019 de 30 de abril 

Deliberado, por MAIORIA, dos 27 membros presentes, com 16 votos a favor e 11 abstenções 

autorizar o recrutamento de um Assistente Operacional / ASG com recurso a utilização da 

reserva de recrutamento do Procedimento Concursal Comum de um Assistente Operacional / 

ASG aberto pelo Aviso n.º 10832/2016, publicado em Diário da República, 2.ª série N.º 167 31 

de agosto de 2016 

3 - Inventário e Património referente ao ano de 2019, de acordo com o n.º 2, alínea 

l), do artº 25º conjugado com o n.º 2 do artº 27, do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro - PARA CONHECIMENTO; 

TOMADO CONHECIMENTO 

4- Relatório de Gestão e Contas referente ao ano económico de 2019, de acordo 

com o n.º 2, alínea l), do artº 25º conjugado com o n.º 2 do artº 27, do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro - para APROVAÇÃO; 

APRECIADO, pelos 27 membros presentes, o Relatório de Gestão e Contas referente ao ano de 

dois mil e dezanove; 

4.1 - Aplicação do resultado líquido do exercício do ano de 2019 – para 

APROVAÇÃO do órgão deliberativo mediante proposta fundamentada do órgão 

executivo, conforme disposto no ponto 2.7.3 do POCAL. 

Deliberado, por MAIORIA, dos 27 membros presentes, com 16 votos a favor e 11 abstenções, 

Aprovar a aplicação do Resultado Líquido do Exercício do ano de dois mil e dezanove  

5- Relatório de Monitorização do PAM do Município de Alfândega da Fé, nos termos 

do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de 25/08, conjugado com o Anexo I do Contrato 

PAM – Prestação de Contas de 2019 - PARA CONHECIMENTO 

TOMADO CONHECIMENTO 

6- Contabilização da Participação dos municípios na receita do IVA - (alínea d) do 

art. 25.º e art. 26.º -A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 

Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto - Transferências provenientes do Orçamento do 

Estado - Alteração ao Orçamento do Município – PARA CONHECIMENTO 

TOMADO CONHECIMENTO 
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