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MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
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N.1.P.C 506 149 811

EDITAL
N°38120181 DA
Fernando José Comes Rodrigues, Presidente da Assembleia Munïcipal, faz público, no uso da
competência que lhe confere a alinea b) do n°1 do art. 30°, Anexo 1, da Lei n°75/2013, que no
próximo dia 22 de junho pelas 09H00, na Salão Nobre dos Paços do Município, se realizará
a V Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1

—

Apreciação e votação da ata da V sessão ordinária do dia 30 de abril, do ano 2018.

2— Expediente para conhecimento.
3— Período Antes da Ordem do Dia
4

—

Período da Ordem do Dia

4.1 Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Cãmara Municipal, acerca da
atividade do município, bem como da respetiva situação financeira, nos termos do disposto na
alinea c), do n.° 2, do artigo 25°, e n.° 4, do artigo 35°, ambos da Lei n° 75/2013, de 12 de
setembro.
-

4.2. Relatório de Contas Consolidadas —2017.
4.3. Informação relativa aos compromissos plurianuais assumidos no ano económico de 2018 /
Artigo 6° da Lei n°8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela lei n°22/2015.
4.4. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Junta de Freguesia de Ferral, destinado a
suportar a despesa com a realização do programa do Evento Misarela 2018.
4.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União de Freguesias de Viade de Baixo e
Fervidelas, destinado a apoiar as despesas com as obras de remodelação da Extensão de
Saúde de Viade de Baixo.
4.6. Pedido de apoio financeiro, formulado pela freguesia de Santo André, destinado a apoiar
as despesas com as obras de beneficiação da Piscina de Santo André.
4.7. AMAT/ Relatório de Gestão e Contas / Ano financeiro 2017.
4,8. CIM Alto Tâmega / Relatório de Gestão e Contas / Ano financeiro 2017.
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Montalegre e Paços do Município, 13junho de 2018

O Presidente d Assembleia Municipal

(Fernando Jdriues)
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