ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
EDITAL Nº 05
Mandato 2017 – 2021
---Fernando Rodrigues Louro, Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, torna público de
acordo com as disposições legais aplicáveis que na sessão Ordinária deste Órgão Deliberativo,
realizada no dia vinte e oito de Fevereiro de dois mil e dezoito, foram tomadas as seguintes
deliberações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da Anulação do procedimento concursal de recrutamento para a
ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior (Museologia)-------------------------------Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Janeiro de 2018---------------------------------------------------------APROVADO POR MAIORIA. 8 votos a favor da CDU; 7 abstenções: 6 do PS + 1 do MUDA.--------------Ponto 4 - Apreciação e votação da Anulação do procedimento concursal de recrutamento para a
ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior (Proteção Civil)----------------------------Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Janeiro de 2018---------------------------------------------------------APROVADO POR MAIORIA. 8 votos a favor da CDU; 7 abstenções: 6 do PS + 1 do MUDA.--------------Ponto 5 - Apreciação e votação da Proposta de reconhecimento de postos de trabalho como
necessidades permanentes de serviço, com vista à sua criação no Mapa de Pessoal do Município
de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Fevereiro de 2018------------------------------------------------------APROVADO POR MAIORIA. 9 votos a favor: 8 da CDU + 1 do MUDA; 6 abstenções do PS.--------------Declaração de voto, Deputado Armindo Batata.-------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Apreciação e votação da Proposta de alteração do Mapa de Pessoal referente ao ano de
2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Fevereiro de 2018------------------------------------------------------APROVADO POR MAIORIA. 9 votos a favor: 8 da CDU + 1 do MUDA; 6 abstenções do PS.--------------Declaração de voto, Deputado Armindo Batata. ------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Apreciação e votação da Proposta de autorização de abertura de procedimentos

concursais de recrutamento para a ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, de 22 postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal de Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Fevereiro de 2018------------------------------------------------------APROVADO POR MAIORIA. 9 votos a favor: 8 da CDU + 1 do MUDA; 6 abstenções do PS.--------------Ponto 8 - Proposta referente ao Modelo e ao Contrato de Gestão Delegada do Sistema
Intermunicipal de Gestão de Resíduos Urbanos da RESIURB e ao procedimento de autorização de
despesa e de compromisso plurianual, e proposta de alteração dos estatutos da RESIURB, na
sequência da desvinculação do Município da Chamusca--------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Fevereiro de 2018------------------------------------------------------APROVADO POR MAIORIA. 8 votos a favor da CDU; 7 votos contra: 6 do PS + 1 do MUDA-------------Declarações de voto deputados Joaquim Rosa do Céu, Armindo Batata-------------------------------------Ponto 9 - Apreciação e votação da Proposta de nomeação de Auditor Externo responsável pela
certificação legal de contas do Município de Alpiarça, para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020,
nos termos da lei 73/2013 de 3 de setembro-----------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Fevereiro de 2018------------------------------------------------------APROVADO POR MAIORIA. 8 votos a favor da CDU; 2 abstenções: 1 do PS + 1 do MUDA; 5 votos
contra do PS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declarações de voto deputados Joaquim Rosa do Céu, Armindo Batata-------------------------------------Ponto 13 - Apresentação, discussão e votação de recomendações, moções e votos, conforme
disposto no n.º 2 do art.º 20 do Regimento.------------------------------------------------------------------------Moção 1 - CDU - Encerramento dos CTT. APROVADA POR UNANIMIDADE. --------------------------------Moção 2 - CDU - MURPI, APROVADA POR MAIORIA. 8 votos a favor da CDU; 5 abstenções: 4 do PS
+ 1 do MUDA; 2 ausências da sala (Deputadas Graciete Brito e Margarida do Céu)-------------------------Para geral conhecimento se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos dos costume e publicados no site da Câmara Municipal. ----------------------------------Alpiarça, 01 de Março de 2018
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