íqp}.

MUNTCíP|O DO MONTUO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDTTAL N.e 0512022
CATARINA MARCELINO ROSA DA SILVA, Presidente da Assembleia Municipal do Montijo.

FAçO PÚBUCO que, no uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.e 1 do

artigo 30s. da Lei n.e 75/2013, de L2 de setembro, e nostermos previstos no n.e L do artigo
2Va, do mesmo diploma, bem como o artigo 3e. da Lei t-A/2O20, de L9 de março, convoco

V. Exa, para a 33 Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia 25 de

iunho de 2022, pelas 14h e 30m , na sede da Sociedade Recreativa de Pegões Velhos, sito
na Avenida Barbosa du Bocage, 2985-L52Santo lsidro de pegões.

Mais se informa, que nos termos e para os efeitos do disposto no n.e 2 e no n.s 3 do artigo

49.s do Anexo I à Lei n.g 75/20L3, de

t2 de setembro, a participação do público

será de

forma presencial, sendo recomendado que seja feito apenas na medida do estritamente
necessário e cumprindo as regras de distanciamento físico e demais orientações da Direção-

Geral da Saúde (DGS) em vigor, designadamente, a obrigatoriedade de uso de máscara
facial, higienização das mãos no acesso ao edifício onde se realizará a reunião.

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO UM

-

Discussão

e

votação

da

proposta da Assembleia Municipal n.e 05/2022

-

"Eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar a CPCJ do Montijo".

PONTO DOIS

-

Discussão

e

votação

da

proposta do Executivo Municipal n.e 229/2022

-

"Aprovação da composição do Conselho Municipal de Educação de Montijo, no mandato
correspondente ao presente mandato autárquico".

MUNTCIPIO DO MONTUO
AS.SEMBLEIA MUNICIPAL

PONTO TRÊS

-

Discussão

e

votação

da

proposta do Executivo Municipal n.s 259/2022

-

"Atribuição de apoio financeiro à União de Freguesias de Pegões para pavimentação da
área envolvente ao campo de futebol, no complexo desportivo de Pegões".

PONTO QUATRO

-

-

e

Discussão

votação

da proposta do Executivo Municipal

n.s 260/2022

"Atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro para

intervenção em vários parques infantis".

PONTO CINCO

- Discussão e

votação

da

proposta do Executivo Municipal n.s 26I/2022

-

"Prestação de Contas Consolidada".

da proposta do Executivo Municipal n.s 266/2022 "Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Montijo e a Associação para
PONTO SEIS

-

Discussão

e

votação

Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo".

PONTO SETE

-

Discussão

e

votação

da

proposta do Executivo Municipal n.s 271/2022

-

"Decisão de contratar e decisão de autorização da despesa, aprovação do preço base,
decisão de escolha do procedimento, decisão de não contratação por lotes, aprovação das
peças do procedimento, designação do

júri do procedimento, designação do gestor do

contrato e autorização para assunção de compromisso plurianual nos termos do disposto
da afínea b), n. e1 conjugado com o n.e 6 do artigo 22e do Decreto-Lein.e I97199, na sua
redação atual; LOCAL: União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro; OBRA: Construção
anexa à Galeria Municipal; PROCESSO i F-O512O22"

.
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MUNICíflO DO MONTUO
/TSSEMBLEIA MUNICIPAL

PONTO OITO

-

lnformações do Exmo. Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade

municipal, prestadas nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.e 2 do artigo 25.s do
Anexo I da Lei n.s 75/20L3, de L2 de setembro.

Assembleia Municipal do Montijo, L4 dejunho de2022

A Presidente da Assembleia Municipal,

G,LCatarina

rcelino
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