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EDITAL 

N.º de Registo 162  Data 03/12/2021  Processo 2021/150.10.700/9  

 

 

 CONVOCATÓRIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

CONSTÂNCIA – 17.12.2021 

 
António Luís Fernandes Mendes, Presidente da Assembleia Municipal de Constância, em 

cumprimento do estipulado no n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, torna público, que a Assembleia Municipal do Concelho de Constância irá reunir, 

extraordinariamente, no próximo dia 17 de dezembro de 2021, pelas 20h00, no Auditório do Centro 

Ciência Viva de Constância.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Mais se informa que serão analisados os seguintes assuntos na ordem de trabalhos:-----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  

1. Período reservado à intervenção do público;-------------------------------------------------------------------------  

2. Análise, discussão e eventual aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de Constância – 

Para deliberação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Análise, discussão e eventual aprovação da Proposta de Política Fiscal para o ano de 2022 – 

Fixação da taxa de IMI, Derrama, IRS e TMDP – Para deliberação;-----------------------------------------------  

4. Análise, discussão e eventual aprovação da Proposta de delegação da autorização de 

compromissos plurianuais – Para deliberação;--------------------------------------------------------------------------  

5. Análise, discussão e eventual aprovação dos compromissos plurianuais assumidos no período 

compreendido entre o dia das eleições autárquicas e a sessão da Assembleia Municipal – Para 

deliberação;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Proposta de designação de Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da entidade RSTJ-Gestão 

e Tratamento de Resíduos, E.I.M., S.A. – Para deliberação;--------------------------------------------------------

7. Proposta de contratação de locação financeira por um período de quarenta e oito (48) meses – 

Autorização prévia – Para ratificação de Despacho;-------------------------------------------------------------------  

8. Concurso público para recolha, lavagem de contentores e transporte a aterro sanitário de resíduos 

sólidos urbanos do concelho de Constância –Autorização prévia para abertura de procedimento e de 

compromissos plurianuais – Para deliberação;-------------------------------------------------------------------------- 
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9. Análise, discussão e eventual aprovação da proposta do modelo de estrutura orgânica e do número 

máximo de unidades flexíveis e de subunidades orgânicas do Município de Constância – Para 

deliberação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Análise, discussão e eventual aprovação da proposta de contrato-programa para o ano de 2022 a 

celebrar com a Associação Centro de Ciência Viva de Constância – Para deliberação;---------------------  

11. Análise, discussão e eventual aprovação da proposta de contrato-programa para o ano de 2022 a 

celebrar com a Associação Casa Memória de Camões – Para deliberação;------------------------------------  

12. Eleição do representante das Juntas de Freguesia do Concelho de Constância na Associação 

Nacional de Municípios Portugueses;--------------------------------------------------------------------------------------   

13. Eleição de um representante das Juntas de Freguesia do Concelho de Constância para integrar o 

Conselho Municipal de Educação;------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Eleição de um representante das Juntas de Freguesia do Concelho de Constância para integrar a 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta;------------------------------------------------------------------------------  

15. Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal de Constância na Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo;-------------------------------------------------------  

16. Eleição de um representante do Município para integrar o Conselho da Comunidade – ACES do 

Médio Tejo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. Eleição de um representante dos autarcas de Freguesia para o Conselho Cinegético Municipal;----  

18. Designação de um elemento representante de cada força política com assento na Assembleia 

Municipal para integrar a Comissão Municipal de Toponímia;------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------  

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 

públicos e do costume.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

 

 

 

1Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa. 

2Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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