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SESSÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS
MINUTA
------3.ª Reunião - 28/11/2018
---DELIBERAÇÃO N.º 106/AM/2018:
---Aprovada, por maioria, a criação do Serviço de Polícia Municipal de Lagos, bem
como o Regulamento Municipal de Organização e Funcionamento da Polícia
Municipal de Lagos e respetivos anexos (Anexo I – Mapa de Pessoal e Anexo II –
Distintivos heráldicos e Gráficos), nos termos e para efeitos do previsto no artigo
11.º da Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, e no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 197/2008,
de 7 de outubro, conforme a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos
aprovada na sua reunião pública ordinária realizada no dia 7 de novembro de 2018.----DELIBERAÇÃO N.º 107/AM/2018:
---Deliberado, por unanimidade, aprovar as alterações ao Regulamento do Serviço
de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Lagos, nos termos da alínea g) do
n.º 1 do Artigo 25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, conforme a
proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua reunião
pública ordinária realizada no dia 16 de agosto de 2018.--------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 108/AM/2018:
---Ratificada, por maioria, a adesão do Município de Lagos à Associação de
Municípios Portugueses do Vinho (A. M. P. V.), nos termos previstos no artigo 4.º,
dos estatutos da Associação, conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos,
aprovada na sua Reunião Pública Ordinária realizada no dia 10 de outubro de 2018.---DELIBERAÇÃO N.º 109/AM/2018:
---Aprovada, por maioria, a autorização prévia genérica relativa à aquisição de
serviços que dará lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico,
referente à aquisição de serviços de vigilância humana para o Edifício Paços do
Concelho Séc. XXI, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, conjugado com
o n.º 6 do Artigo 22.º do Regime Jurídico da Realização de Despesas Públicas e da
Contratação Pública, e na alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º da Lei dos Compromissos
e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, conforme a proposta apresentada
pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua reunião pública ordinária realizada
no dia 21 de novembro de 2018.------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 110/AM/2018:
---Aprovada, por maioria, a autorização prévia genérica relativa à aquisição de
serviços que dará lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico,
referente ao Concurso Público para Fornecimento continuado de combustíveis
rodoviários em sistema de Cartão Frota, nos termos e para os efeitos previstos no
n.º 1, conjugado com o n.º 6 do Artigo 22.º do Regime Jurídico da Realização de
Despesas Públicas e da Contratação Pública, e na alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º da
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, conforme
a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua reunião
pública ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2018.------------------------------Praça Gil Eanes
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---DELIBERAÇÃO N.º 111/AM/2018:
---Aprovado, por unanimidade, o acordo de geminação entre o Município de Lagos
e o Município de El Jadida (Reino de Marrocos), nos termos da alínea t) do n.º 1 do
Artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, conforme a proposta
apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua reunião pública
ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVADA, por unanimidade, no final da Reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------------Presidente:..................................................................................................................................
------------------------------------(Paulo José Dias Morgado)----------------------------------Primeira
Secretária:...................................................................................................................................
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