ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL
2ª Sessão Extraordinária de 2022
30 de maio de 2022
------Isabel Andrez Guerreiro, Presidente da Assembleia Municipal, faz publico, nos termos
e para os efeitos do disposto nos artigos 28º, nº 1 e 49º, nº3 do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12/09, que no próximo dia 30 de maio de 2022 pelas
21:00 horas, realizar-se-á no Auditório do Museu Municipal, a 2ª Sessão Extraordinária de
2022 desta Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------1.PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS CIDADÃOS ----------------------------------------------2.PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------2-a) Discussão e votação da Alteração Orçamental Permutativa nº16, para o ano de 2023 –
Empreitada de Requalificação do Largo e Zona envolvente da Igreja Matriz – Projeto 2018/I/39,
nos termos da Proposta - Deliberação de Câmara nº379/22. --------------------------------

2-b) Apreciação e votação das Minutas dos Protocolos de Cooperação, no âmbito do projeto
"Praia Acessível”, que regulam a concretização do projeto, designadamente a garantia das
condições de acesso e usufruto balnear a pessoas portadoras de deficiência ou necessidades
especiais, residentes ou turistas, nas praias do Vau e Alvor (Restinga), a celebrar entre o
Município e as Juntas de Freguesia de Portimão e de Alvor, nos termos da Proposta –
Deliberação de Câmara nº377/22. ------------------------------------------------------------

2-c) Discussão e votação da Composição do Júri de Recrutamento para cargos dirigentes procedimentos concursais para provimento de cinco cargos de chefe de unidade - cargos de
direção intermédia de 3º grau, nos termos da Proposta – Deliberação de Câmara nº345/22.-
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2-d) Discussão e votação da Autorização de Recrutamento para ocupação de 2 postos de
trabalho em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado para a carreira e categoria
de assistente operacional (área de atividade funcional Fiscalização de Mercados- Fiel de
Mercados) com recurso à reserva de recrutamento resultante do procedimento concursal aberto
pelo Aviso nº 14707/2020, publicado na 2ª. Série do Diário da República n.º 188, de 25/09, nos
termos da Lei n.º 25/2017, de 30/05, conjugado com o previsto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 03/09, na sua versão atual - para efeitos de autorização do Órgão Deliberativo,
nos termos do n.º 2 do artigo 61º da Lei do Orçamento de Estado de 2021 (75-B/2020, de 31
de dezembro), nos termos da Proposta – Deliberação de Câmara nº344/22.-----------------Para constar e produzir os efeitos legais, se publica este e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos locais de estilo e publicados em três jornais da área do Município.
Portimão, a 23 de maio de 2022
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