
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

EDITAL 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

--- Nuno José Caeiro Grave, Primeiro Secretário da Assembleia Municipal do concelho de Viana do Alentejo, torna público que, 

nos termos das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação dada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e no n.º 1 do artigo 27.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.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 30 de 

novembro de 2018, pelas 21:00 horas, no Salão da Junta de Freguesia de Aguiar. ---------------------

--- 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 fixação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IM/);

4) Proposta de lançamento de Derrama;

5) Proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem {TMDP);

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

7) Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais {Grandes Opções do Plano (constituídas pelo Plano Plurianual de

Investimentos 2019-2022 e pelo Plano de Atividades Municipais 2019} e Orçamento 2019];

8) Proposta de aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2019;

9} Pedido de autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais;

10}Pedido de autorização para atribuição da Medalha de Honra do Município ao Clube Amadores de Pesca de Viana do

Alentejo;

11} Pedido de autorização para atribuição da Medalha de Honra do Município ao Grupo Coral de Aguiar, integrado na

Associação dos Amigos Aguiarenses;

12} Terceira Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal de 2018.

--- Nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 38.º do Regimento da Assembleia Municipal, as atas relativas às sessões ordinária 

de 28 de setembro de 2018 e extraordinária de 16 de outubro de 2018 serão submetidas a aprovação no período de "antes da 

ordem d o 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, 21 de novembro de 2018 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, 

ffe,,vr;, }or//4:vt.7 /4 .:v�

_ Nuno José Caeiro Grave -


