ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL
4ª Sessão Ordinária de 2018
27 de setembro de 2018
------João Carlos Branco Vieira, Presidente da Assembleia Municipal, faz saber que nos termos do
disposto no nº 1 do art.º 27º e da alínea b) do nº 1 do art.º 30º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro,
e alínea b) do nº. 1 do artigo 22º do Regimento da Assembleia Municipal de Portimão, que no
próximo dia 27 de setembro de 2018 (quinta-feira) pelas 21:00 horas se realizará nos Paços do
Município, a 2ª reunião da 4ª Sessão Ordinária de 2018 da Assembleia Municipal de Portimão, com
a seguinte Ordem de Trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------3.APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA APRESENTADA PELA PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTIMÃO nos termos do artigo 25º, nº. 2, alínea C), da Lei 75/13 de 12 de
Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------4-a) Discussão e votação da proposta de candidatura a apoios e benefícios fiscais para o imóvel
sito na rua do comércio nº 17 – 1º andar em Portimão, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Portimão sob o nº 11126 e com o artigo matricial 3513, inserido na área de reabilitação
urbana ARU – centro histórico de Portimão, nos termos do nº 7 e 8 do artigo 71º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais para o Imóvel, atualizado com a redação dada pela Lei nº 7 –A/2016 de 30 de
março, nos termos da informação 19/DRU/JS/2018 prestada pela Divisão de regeneração urbana
da Câmara Municipal – Deliberação de Câmara nº 277/18. ------------------------------------------------4-b) Discussão e votação da proposta de adesão – Associação Nacional de Assembleias
Municipais (ANAM) - Deliberação de Câmara nº 396 /18. ---------------------------------------------------4-c) Discussão e votação para autorização da despesa plurianual referente ao procedimento por
concurso público internacional para aquisição de serviços de vigilância e segurança 2018-2021 –
Deliberação de Câmara nº 479/18. --------------------------------------------------------------------------------4-d) Discussão e votação da proposta de desafetação do domínio público para domínio privado
municipal da parcela de terreno, integrada no domínio público municipal, no âmbito de um alvará
de loteamento sito na Quinta do Amparo em Portimão, nos termos do disposto na informação
refª SOL/DAJAI/18 de 2018/06/28 prestada pela Divisão de Assuntos Jurídicos e Auditoria Interna
e despacho do Diretor do DOUGUATM de 2018/06/29 – Deliberação de Câmara nº 507/18. -----4-e) Discussão e votação da proposta de nomeação dos elementos para compor o Conselho
Municipal de Educação do Município de Portimão – Deliberação de Câmara nº 470/18. -----------Para constar, e devidos efeitos, se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado nos locais de estilo
do Município e colocado on-line.
Portimão, 27 de setembro de 2018.

O Presidente da Assembleia Municipal de Portimão

(João Carlos Branco Vieira)

