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 oito (28) de fevereiro de dois mil e vinte (2020) (sexta-feira), com início às vinte horas
e trinta minutos (20H:30M) 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 – N.º 1685 – 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 – N.º 1150 Apreciação e tomada de conhecimento da Declaração dos Compromissos Plurianuais
existentes em trinta e um (31) de dezembro de dois mil e dezanove (2019), que se encontram registados na aplicação
informática de contabilidade da Autarquia de Ponte de Sor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS N.º 1338 - Apreciação e Discussão do Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do
Direito de Oposição, de dois mil e dezanove (2019) – 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 QUATRO – N.º 783 – Apreciação / Aprovação da autorização para a concretização da Geminação entre o
Município de Ponte de Sor e o Ayuntamiento de San Javier – Múrcia – Espanha, de acordo com a alínea t) do n.º 1,
do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO– N.º 783 – Apreciação / Aprovação da Minuta de Protocolo, relativo à Geminação a estabelecer
entre o Município de Ponte de Sor e o Ayuntamiento de San Javier – Múrcia – Espanha;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS – N.º 1636 – Apreciação / Aprovação da Proposta de Atribuição de subsídio no valor de 6.101,76 €, à
Junta de Freguesia de Foros de Arrão, para fazer face às despesas com o transporte de doentes para o Centro de
Saúde de Montargil, durante o período das obras de requalificação do Posto Médico de Foros de Arrão;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE – N.º 1826 – Apreciação / Aprovação da Proposta da Primeira (1.ª) Revisão do Mapa de Pessoal e
Primeira (1.ª) Revisão do Orçamento, da Câmara Municipal de Ponte de Sor, para o ano de dois mil e vinte (2020),
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 OITO - N.º 2433 – Apreciação / Aprovação da Proposta da Alteração da Minuta de Escritura de Compra e
Venda com Reserva de Usufruto e respetivos documentos complementares, designados de Documento
Complementar Um e Documento Complementar Dois, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e a

Sociedade Manuel da Conceição Graça, Lda., referente à aquisição das antigas instalações da INLAN-DELPHI, de
Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.-------------------------------------------

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

DR. FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

