ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR
EDITAL
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

-----FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de Ponte de Sor.--------------Torna público, que no dia vinte e três (23) de fevereiro de dois mil e dezoito (2018) (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 Edificio dos Paços do Município 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 – Apreciação e tomada de conhecimento da Declaração dos Compromissos Plurianuais existentes em trinta e
um (31) de dezembro de dois mil e dezassete (2017), que se encontram registados na aplicação informática de contabilidade
da Autarquia de Ponte de Sor;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS – Apreciação e Tomada de Conhecimento, relativa a Compromissos Plurianuais assumidos ao abrigo da
autorização prévia favorável da Assembleia Municipal realizada em vinte e oito (28) de fevereiro de dois mil e catorze
(2014).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO – Apreciação / Aprovação da Proposta de Autorização Genérica favorável à assunção de compromissos
plurianuais, constantes da referida proposta;----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO – Apreciação / Aprovação da Proposta da Designação do Júri do Procedimento Concursal, relativo ao
Provimento do Cargo de Direção Intermédia de Primeiro (1.º) Grau – Diretor de Departamento Administrativo e
Financeiro, da Câmara Municipal de Ponte de Sor;---------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS – Apreciação / Aprovação da Proposta da Atribuição de Despesas de Representação a Titulares do Cargo de
Direção Intermédia de Primeiro (1.º) Grau – Diretora de Departamento Administrativo e Financeiro, Senhora Maria
Adelaide Feitinha da Silva Rosa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE – Apreciação / Aprovação da Proposta de Nomeação do Conselho Municipal de Educação de Ponte de Sor,
para o Mandato Autárquico de dois mil e dezassete barra dos mil e vinte e um (2017/2021);-----------------------------------------PONTO OITO – Designação através de eleição do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, representante das Juntas de
Freguesia do Concelho de Ponte de Sor, junto do Conselho Municipal de Educação de Ponte de Sor.------------------------------PONTO NOVE – Apreciação / Aprovação da Proposta de Atribuição de Subsídio à Junta de Freguesia de Foros de Arrão,
relativo a pagamento de despesas de manutenção do Parque Infantil, pintura da sala multiusos e substituição das lâmpadas
do Parque de Lazer, em Foros de Arrão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ – Apreciação / Aprovação da Proposta da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Ponte de Sor –
Relatório PERU – Versão Final.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE – Apreciação / Aprovação da Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Zona
Norte da Cidade de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Apreciação e Discussão do Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do Direito de
Oposição, de dois mil e dezassete (2017) – 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 TREZE – Apreciação / Aprovação da Proposta de Ampliação do Direito de Superfície no Aeródromo Municipal
de Ponte de Sor à Empresa GFS – AIR BUILDING MAINTENANCE SERVICES, UNIPESSOAL, LDA.-----------------------//….

….//
PONTO CATORZE - Apreciação / Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de Ponte de Sor, de acordo com a
alínea a) do n.º 1, do artigo 26.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 Município de Ponte de Sor, aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito.-------------------------------------

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,
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