
                                                 
 

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 21 de dezembro de 2017, pelas 21:00 horas, no Salão da Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo.  

 
--- 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) Proposta de autorização para o desencadeamento do procedimento de contratação de serviços com Rita Isabel Mendes 
Marques que dará origem a encargo orçamental em ano que não é o da sua realização; 
 

4) Proposta de autorização para o desencadeamento do procedimento de contratação de serviços com Luis Miguel Pinel 
Banha que dará origem a encargo orçamental em ano que não é o da sua realização; 
 

5) Proposta de autorização para o desencadeamento do procedimento de contratação de serviços com a Empresa 
“KINETICWISDOM, UNIPESSOAL, LDA” que dará origem a encargo orçamental em ano que não é o da sua realização; 
 

6) Proposta de autorização para o desencadeamento do procedimento de contratação de serviços com Tiago Filipe dos Reis 
Falé que dará origem a encargo orçamental em ano que não é o da sua realização; 
 

7) Proposta de autorização para o desencadeamento do procedimento de contratação de serviços com a Empresa 
“EDUCOACH – Educação e Inovação Social”, que dará origem a encargo orçamental em ano que não é o da sua 
realização; 
 

8) Proposta de autorização para o desencadeamento do procedimento de contratação de serviços de Consultoria para 
Reengenharia e Desmaterialização de Processos na área administrativa e financeira – adaptação dos procedimentos ao 
novo normativo, no âmbito do Projeto Modernização-AC2020; 
 

9) Proposta de fixação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI);  
 

10)  Proposta de lançamento de Derrama; 
 

11) Proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP); 
 

12) Proposta de fixação da participação variável do Município no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Município; 
 

13) Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais [Grandes Opções do Plano (constituídas pelo Plano Plurianual de 

Investimentos 2018-2021 e pelo Plano de Atividades Municipais 2018) e Orçamento 2018]; 
 

14) Proposta de aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2018; 
 

15) Pedido de autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais.  
 

 
--- Nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 38.º do Regimento da Assembleia Municipal, a ata relativa à sessão extraordinária 

de 24 de novembro de 2017 será submetida a aprovação no período de “antes da ordem do dia”. --------------------------------------- 

 

--- 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, 12 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 


