Sessão Ordinária da Assembleia Municipal no próximo dia 27 de Setembro
José Alves Grilo Gonçalves, Licenciado em Medicina, Presidente da Assembleia Municipal
de Pombal, torna público que:
Nos termos do Art.º 49.º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, realizar-se-á uma sessão ordinária da Assembleia Municipal,
no próximo dia 27 de setembro, quinta-feira, pelas 10:00 horas, no Salão Nobre do Edifício
dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos:




























Ponto 1 - Período de antes da Ordem do Dia:
Ponto 1.1 - Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior
Ponto 1.2 - Leitura / resumo do expediente recebido e cumprimento de formalidades
legais
Ponto 1.3 - Intervenções na generalidade
Ponto 2 - Período da Ordem do Dia:
Ponto 2.1 - Leitura e discussão da informação do Presidente da Câmara
Ponto 2.2 - Designação de representante da Assembleia Municipal na Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Pombal
Ponto 2.3 - Apresentação, discussão e votação na especialidade da Proposta de Revisão do
Regimento da Assembleia Municipal
Ponto 2.4 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Fixação da taxa
do Imposto Municipal sobre Imóveis, relativa ao ano de 2012
Ponto 2.5 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Lançamento da
Derrama a cobrar no ano 2013
Ponto 2.6 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre
Estabelecimento da Taxa Municipal de Direitos de Passagem a vigorar no ano de 2013
Ponto 2.7 - Apreciação do Parecer do Auditor Externo relativo ao 1º semestre de 2012
Ponto 2.8 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Autorização para
assunção de compromissos relativamente a bens e serviços para exercícios seguintes
Ponto 2.9 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Requalificação
dos Espaços Públicos da Aldeia do Vale (Pavimentação / Calcetamento de Ruas) - Proc. nº
25/2012 - Autorização para assunção de compromisso para exercícios seguintes
Ponto 2.10 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Construção da
ETAR e Emissários de Pelariga / Almagreira (Construção da ETAR) - Proc. nº 59/2011 Autorização para assunção de compromisso para exercícios seguintes
Ponto 2.11 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Construção dos
reservatórios e equipamento eletromecânico nas Ranhas - Proc. n.º 03/2012 - Autorização
para assunção de compromisso para exercícios seguintes
Ponto 2.12 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Construção da
Conduta Adutora, Est. Elevatória e Reservatórios entre Caxaria e o Parque Industrial Manuel
da Mota (Construção de Reservatórios) - Proc. n.º 24/2012 - Autorização para assunção de
compromisso para exercícios seguintes
Ponto 2.13 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Construção do
parque de viaturas e máquinas - Proc.º n.º 14/2012 – Autorização para efetivação da despesa
Ponto 2.14 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Garantia
bancária no montante de € 37.081,00 a favor da E.P. - Estradas de Portugal - Autorização de
assunção de compromisso para anos seguintes
Ponto 2.15 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Desafetação de
caminho públicos sito no lugar de Boavista, freguesia de Redinha - Revogação da deliberação
de 15 de maio de 2009
Ponto 2.16 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Desafetação de
caminho público, sito na rua das Achadas Largas, freguesia de Meirinhas
Ponto 2.17 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Procedimento
Concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho na modalidade de contrato de
trabalho em funções publicas por tempo indeterminado da carreira/categoria de assistente
operacional - área de pintura, para a secção de mobilidade, transito e manutenção urbana - ref.
C previstos e não ocupados no mapa de pessoal








Ponto 2.18 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Procedimento
Concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na modalidade de contrato de
trabalho em funções publicas por tempo determinado (a termo certo), da carreira/categoria de
técnico superior - área de engenharia florestal, para a divisão de urbanismo e planeamento,
previsto e não ocupado no mapa de pessoal
Ponto 2.19 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Procedimento
Concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da carreira/categoria de técnico
superior (veterinário municipal, para a unidade veterinária, mercados e feiras - ref B) previsto
e não ocupado no mapa de pessoal
Ponto 2.20 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre Projeto de
Regulamento do Conselho Municipal da Juventude
Ponto 2.21 - Agregação de Freguesias - Pronúncia da Assembleia.
Pombal, Edifício dos Paços do Município
19 de Setembro de 2012
O Presidente da Assembleia Municipal de Pombal,
José Alves Grilo Gonçalves

