
 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR 

 

 

EDITAL 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

-----JOÃO JOSÉ DE CARVALHO TAVEIRA PINTO, Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de 

Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Torna público, que no dia vinte e quatro (24) de junho de dois mil e dezasseis, (Sexta-Feira) com início às 

vinte horas e trinta minutos (20H:30), e de acordo com o n.º 1, do artigo 27.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, se realizará uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 

Município, sito no Campo da Restauração, em Ponte de Sor, com a seguinte Ordem de Trabalhos.----------------- 

 

PONTO UM – Apreciação e tomada de conhecimento da Informação do Senhor Presidente da Câmara, acerca 

da atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo, de acordo com a alínea e) do n.º 1, do 

artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;----------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS – Tomada de Conhecimento da Renúncia dos Elementos da Junta de Freguesia de Galveias;--- 

PONTO TRÊS - Apreciação / Aprovação da Proposta da Minuta do Contrato Interadministrativo, celebrado 

entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de 

Açôr, relativo aos transportes escolares do ano letivo de dois mil e dezasseis barra dois mil e dezassete 

(2016/2017);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO- Apreciação / Aprovação da Proposta da Minuta do Contrato Interadministrativo, 

celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Montargil, relativo aos transportes escolares do 

ano letivo de dois mil e dezasseis barra dois mil e dezassete (2016/2017);-------------------------------------------------- 

PONTO CINCO - Apreciação / Aprovação da Proposta da Minuta do Contrato Interadministrativo, celebrado 

entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Longomel, relativo aos transportes escolares do ano letivo 

de dois mil e dezasseis barra dois mil e dezassete (2016/2017);--------------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS - Apreciação / Aprovação da Proposta da Minuta de Aditamento do Contrato 

Interadministrativo, celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Longomel, relativo aos 

transportes escolares do ano letivo de dois mil e quinze barra dois mil e dezasseis (2015/2016);---------------------- 

PONTO SETE – Apreciação / Aprovação da Proposta de Cedência de Materiais de Construção, para os 

arranjos exteriores do Moinho de Vento, à Junta de Freguesia de Foros do Arrão;------------------------------------- 

PONTO OITO – Apreciação / Aprovação da Moção relativa à Reposição das Freguesias de Ponte de Sor, 

Tramaga e Vale de Açôr;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO NOVE – Apreciação e Discussão do Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do 

Direito de Oposição, de dois mil e quinze (2015) – Estatuto do Direito de Oposição, de acordo com a alínea h) 

do n.º 2, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZ – Apreciação / Aprovação da Proposta da Segunda (2.ª) Revisão das Grandes Opções do Plano e 

Segunda (2.ª) Revisão do Orçamento, da Câmara Municipal de Ponte de Sor, para o ano de dois mil e dezasseis 

(2015), de acordo com a alínea a) do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;-------------------- 

 

                                                                                                                                                                               //…. 



 

                                                                                                                                                                          

….// 

 

 

PONTO ONZE – Apreciação / Aprovação da Proposta da Alteração ao Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais, nomeadamente que seja fixado o número máximo de quatro unidades orgânicas de 3.º 

grau, a que corresponde o cargo de direção intermédia de 3.º grau, conforme organograma do Anexo I da 

presente Alteração, de acordo com a alínea m) do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;--- 

PONTO DOZE – Apreciação / Aprovação da Proposta da Autorização da celebração da Minuta do Acordo 

para Delegação de Competências, em matéria de serviço público de transporte de passageiros, de acordo com a 

alínea k) do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;--------------------------------------------------- 

 

------E para constar, se passou este e outros de igual teor, aos quais vai ser dada a devida publicidade.------------- 

 

-----Paços do Município de Ponte de Sor, aos quinze (15) dias do mês de junho de dois mil e dezasseis.------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

 

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO TAVEIRO PINTO 

 

 


