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?5 de setembro de

**-..b] §essão Extraordínária da Assembleia Mu*icipal, realizada ns dia 13 de

outubro de 2020.

*-*-;Fonto dois: Aprêciação de Expediente.-*-*-**

---*-pofltc três: Apreciação de assuntos de i*teresse para o concelho

---------Fonto ur!: i1i Modificação Orçamental - 2020: ?? Alteração permutativa ao

Orçamento da Receita, 4ê Altei"ação Modificativa ao Orçamento da Despesa, 4e Atteração

Modificativa ao Plano de Atividades Municlpal {PAfrd} e 4e Alteraçâo Modificativa ao plano

Plurianual de lnvestimêntCIs {PPl}: apreciação e deliberação

---------Porrtç dois: Proposta n.s 331202ü F - Contratos !nterAdministrativos de Cooperação

êntre a cârnara Municipale as treguesias: apreciação e deiiberaçâo

***---Ponto três: Propostã n.e 32/702ú P - Processo de descentralização administrativa de

lransterência de cornpetências no domínio da Cogestão das Áreas protegidas: apreciação e
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deliberação

--------Fonto quatro: Processo de Üescentralização Adrninistrati'ra resuitante das

Transferências de competências para o Município de CIcernira no ciomínio da Educação:

apreciação e deliberação.---*---*

--------Ponto cinco: Proposta n.ç ?/Za?a V-DSL - ftendas cçmerciais em período de pandemia

covid-19 {2.e semestre do ano de 2020}: apreciaçâr: e deriberação.-*---------

---------Fonto seis: Transportes Escolares Ano Letivo de 2020-21: apreciação e autorização do

com prom isso plurianual.*--**--_

---------Ponto sete: Prérnio de Atividade Desportiva 2020-2021 - Lista Definitiva: apreciação e

autorização do compromisso plurianual.-

--*-----Ponto oito: Empreitada de Requalificação e valorizaçâo de vila &lova de Milfontes -

zona 1A: apreciação e autorização da compromisso prurianuar.-*,--*---

--'------Ponto nove: orçamento e Grandes opções do Plano parâ Õ Ano de 1;11:apreciação e

deliheraçãa.

---'**Fonto der: Proposta n.e 3012020 P - subscrição do capital social da AgdA * Águas

Públicas dc Âlentejo, s.A. - 2020: apreciação e deriheraçãô,---*-,*--**-;,àÉi---É

-----'---Ponto onlê: Propcsta de delimitação das Áreas de ReabÍlitaçâo urbana {ÂRU} de sãc

TeotÉnio, da Zambuieira da Mar e de vila Ncva de Milfontes: apreciação e deliber*çãCI,---r-----

*---*Ponto dore: Regulamento das Bolsas de Estudo e de Frémios dr Mêrito do Municípic

de odemira: critério de Exceçãa ' candidaturas às bolsas de estudo ensinç superiar

2AZA I 2A?l ; apreciação e delíberação.*-*_

------*-Fonta treze: Alteração ao RUEMO - Regulamento n.e B6q/ZülA,na redação dada pelo
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Regulamento n.s 5?7iZA3§' - Noimas técnicas par* instrução de processos de operações

urbanísticas en: formato digital: apreclação e aprovação definitlva

--------*Fonto catorze: Alteração ao Regulamento das Atividades de Anirnação e de Apoio à

Farnília: apreciação e aprovação deÍinitlva

---------Ponto quinze: Projeto de Reguianrentc de übras e Trabalhos no Espaço Púbiico

relativos à Construção, lnstalação, l"Iso e Conservação de trnfraestruturas nÕ Município de

Odemira : apreciação e deliberação.-*-**-

--*-*--Fonto dezasseis: Designação de L,m representante da Asservrbleia Municipai de

üdemira pârã intêgrar a Comissão'l-ocalpara â

---**---Ponto dezassete: Designação de um cidadão eleitol' para a composição da Comlssão

Aiargada da Cornissão de Çrianças e Jovens de Concelho de Cdemira, nos termos da l) do n.e I

do art.e 3.7.e da Le! n.p 14U2ü].5, de 08 de setembro que republicou a Lein.e t47/99 de 01de

-*--*Fento dez$ito: CumBrirnentç do disposto na alí.nea c) do n.e 2 do artigo 25.e da Lei

n.s75/2013, de L2 de setembro: apreciação" *-*-----

---------PAÇOS DO MUNtÇíPrc DE úDfMtRA, aqs segündo dia do rnês de dezembro do ano de

dois rnile

Â PRE§IDEIUTE BA A§§EMBLIIA MUNICIPAL
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