
 

 

 

                           EDITAL 

                                                    Sessão Pública no dia 26/02/2015 

 

Joaquim José Guerreiro Góis, Presidente da Assembleia Municipal supra:   

Faz público, nomeadamente tendo em atenção o preceituado no artigo 50.º da Lei n.º 169/99, de 18/9, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que pelas 19.30 horas, do próximo dia 26 de Fevereiro de 2015, se 

realizará no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ourique, a sessão Ordinária desta Assembleia, que versará a 

seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto 1 – Apreciação do Relatório Anual da CPCJ Ourique – Proposta nº  1 /AM/2015; 

 

Ponto 2 – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para participação em representação das restantes 

Freguesias do Concelho no XXII Congresso da A.N.M.P. a realizar em Tróia nos dias 27 e 28 de Março de 2015 – 

Proposta nº 2 /AM/2015; 

 

Ponto 3 – Discussão e aprovação da alteração ao Regulamento Municipal de atribuição de subsídios e apoios às 

Associações do Concelho de Ourique – Proposta nº 1/CM/2015; 

 

Ponto 4 – Discussão e aprovação do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de 

Técnico Superior. - Proposta nº 2/CM/2015;  

 
Ponto 5 – Discussão e aprovação do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de 

Assistente Operacional. - Proposta nº 3/CM/2015;  

 

Ponto 6 – Discussão e aprovação do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de 

Assistente Técnico e cinco Assistentes Operacionais – Proposta nº 4/CM/2015; 

 

Ponto 7 – Discussão e Aprovação da Desafectação do Domínio Público de uma Parcela de Terreno com a área de 

67,10 m2 – Proposta nº 5/CM/2015;  

 

Ponto 8 – Informação do Presidente da Câmara sobre a actividade do Município. 

 

Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo do Concelho. 

Ourique, 20 de Fevereiro de 2015 

O Presidente da Mesa da Assembleia 

               

   Joaquim José Guerreiro Góis 


