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ASSIMBLEIÀ MUNICTPAL DE ALFÂNDEGÁ DA FÉ

@
' {Hr.

Enviado por corÍeio eietónico a todos os:

Membros da Assembleiâ Municipal;
Presidenles de Juntas e Ljniôes de Freguesia

Proc." 009.
Res.o EXP.3253

Dâta

10to5t2021

Assunto: 2à Sessáo OÍdinária da Assembleia l\,4unicipal 2021

Nos temos da âlínêa b) do n ô 1 do Ad.o 30.' do anexo I dâ Lêi n' 7512013 de 12 de selembrc, convoco V

Êx I como MêmbÍo desla Assembleia, a comparecer no dia 22 Íle maìo do ano em csrso, pelas 15:00 ho€s, no

AudilóÍio Manuel Fa a dâ Casa da Cultura lúesÌíe José Roddgles pâ€ a Íêalizaçáo da sessão em epígraiê, com â

seguinle ordêm dê TrabaÌhosl

Sua comunicâÇão de

ORDEM DO DIA

lníomaç€o do Prêsidente da Câma€ acêrc€ da âtìvidâde ê da siiuaçao financeira do Ìúunicípio dê acordo

coín o n.'2, aLÍnea c), do Arl.'25.'da Lei I o 7512013, de 12 de selembÍo;

Proposta de Reconhecimento de um posto detrabâlho âo abÍigo do Prcgrama PREVPAP - paÍa apÍovação

Propostâ de 2'Alteraçáo ao Ìúapa dê Pessoaldo Municlpio de Alíãndega da Fé - para aprovação;

Rêgulâdzaçâo Extraordi.áíia de Vlnculos Prccários - Ab€Íu€ de Prccêdimênto Concuísal de Requlârizâção

de um poslo de TÍabalho que exêÍce tunçoes quê corespondem a necessidâdes peÍmanentes do seNiço sem

o adequado vínculo juíídico, ênquadEdo no Píograma PREVPAP - Técnlco Superior de Eníêmâgem - para

aprovaçào

PÍovimento para o cargo de Chefe de Divisão de Obras e Planê:mênto em regime de cornìssão de seÍviço por

3 alos DiÍigê.ìÌe lrlemèo o dê 20 GíaL - odta sprovação:

Prcvimênto paÍa o cargo dê ihêÍe de Divisão de Cultura, Tunsmô ê Desporto, em regime dê comissáo de

seN'ço po, 3 anos- Drngente ln'êímèdro de 30 GÍau - pala aprovaçáo

Prcvimento pala o cârgo dê chêfe de Dìvisáo de Águas e Sanêamênlo, ern rcgime de comissão de selv ço por

3 aros Dngêrlê rnte.-redrc de 30 G?u - para ãprovação

Relatóno de l,loniioÍizaçáo do PA[,] do Ìúu nicípio dê Aliândeg a da Fe, nos 1ênìos do artlgo 29 o da Lê] n'

53/2014 de 25108, conjugado com o Anexo ldo ContÍâlô PAtú -4ô ÌrirÍestre 2020 -para conhecimentoi

C.iâção de wra Equ pa paÉ a lgualdade nâ Vda Local (ÊlVL)
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Com os melhoÍes cumprimenlos


