
                                                 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO  
 

E D I T A L 
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

--- António João Coelho de Sousa, Presidente da Assembleia Municipal do concelho de Viana do Alentejo, torna 

público que, em conformidade com a competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º e nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, convocou a 

Assembleia Municipal para uma sessão ordinária que terá lugar no dia 29 de abril de 2016, pelas 21:30 horas, no 

Monte do Sobral, sito na Estrada Nacional 257 entre Viana do Alentejo e Alcáçovas. ------------------------------------------ 

 
--- Mais torna público que a ordem de trabalhos é a seguinte:  
 

1) Proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão; 
 

2) Apreciação de informação escrita sobre a atividade da Câmara; 
 

3) Pedido de autorização para assunção dos encargos plurianuais decorrentes da contratação do fornecimento de 
energia elétrica utilizando o procedimento pré-contratual de ajuste direto ao abrigo do Acordo Quadro 
celebrado pela ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.; 

 
4) Pedido de autorização para assunção dos encargos plurianuais decorrentes da contratação de serviços de 

aluguer e assistência técnica de equipamentos multifunções; 
 
5) Pedido de autorização para assunção dos encargos plurianuais decorrentes da contratação de serviços de 

Assessoria Técnica ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico do concelho; 
 

6) Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas de 2015; 
 

7) 1.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Receita; 
 

8) 1.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Despesa. 
 

 
--- E para constar se publicou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Viana do Alentejo, 20 de abril de 2016 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 

_________________________________________ 


