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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 19/12/2015 

 

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 - Aprovação no âmbito dos Documentos previsionais para 2016: 
 

2.1. Autorização para a contração de empréstimo de curto prazo para ocorrer 
a dificuldades de tesouraria; 

Aprovado por unanimidade 

2.2. Autorização para a Câmara assumir compromissos de que resultem 
encargos financeiros repartidos, por vários anos económicos, em 
conformidade com as opções do plano; 

Aprovado por unanimidade 

2.3. A aprovação dos Orçamento e GOP’s para 2016; 
Aprovado por maioria com 16 votos a favor, 7 abstenções e 0 votos contra 

2.4. A aprovação dos montantes totais das receitas e despesas por natureza 
económica; 

Aprovado por maioria com 16 votos a favor, 7 abstenções e 0 votos contra 

2.5. A aprovação da autorização genérica para dispensa de autorização 
prévia da Assembleia Municipal - art.º 6 da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro; 

Aprovado por unanimidade 

2.6. Aprovação das Normas de Execução do Orçamento para 2016; 
Aprovado por unanimidade 

3 - Relatório de Acompanhamento de Execução Plano de Reequilíbrio 
Financeiro e PAEL (integrando o empréstimo PAEL no contrato de Reequilíbrio 
Financeiro – 3º Trimestre de 2015 – 8º Trimestre de execução; 

Tomado conhecimento 

4 - Proposta de Mapas de Pessoal para 2016; Aprovado por maioria com 17 votos a favor, 6 abstenções e 0 votos contra 

5 - Provimento do Cargo de Chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente em 
regime de comissão de serviço por três anos; 

Aprovado por maioria com 21 votos a favor, 1 abstenção e 0 votos contra 

6- Alteração da data comemorativa do Feriado Municipal; Aprovado por unanimidade, alterar a data do feriado municipal para o dia 8 de maio. 
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