MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
N.I.P.C 506 149 811

EDITAL
N° 04/2019!DA
Fernando José Comes Rodrigues, Presidente da Assembleia Municipal, faz público, no uso da
competência que lhe confere a alinea b) do n° 1 do art. 30°, Anexo 1, da Lei no 7512013. que no
próximo dia 01 de fevereiro pelas 9H00, terá lugar a ? sessão Ordinária, no Salão Nobre
dos Paços do Município, com a seguin(e Ordem de Trabalhos:
Apreciação e votação da ata n°
1
2018.

5a

—

sessão ordinária do dia 14 de dezembro, do ano

2— Expediente para conhecimento.
3— Periodo Antes da Ordem do Dia
4— Periodo da Ordem do Dia
4.1 Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Cãmara Municipal, acerca da
atividade do municipio, bem como da respetiva situação financeira, nos termos do disposto na
alínea c), do n.° 2, do artigo 25°, e n.° 4, do artigo 35°, ambos da Lei n° 75/201 3, de 12 de
setembro.
-

Lei-Quadro de Transferências de Competências para as Autarquias
4.2. Descentralização
Locais lei n°50/2018, de 16 de agosto.
—

—

Lei-Quadra de Transferência de Competências para as Entidades
4.3. Descentralização
lntermunicipais lei n°50/2018, de lede agosto.
—

—

4.4. Informação relativa aos compromissos plurianuais assumidos no ano econômico de 2019.
Artigo 6° da lei n° 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação dada pela lei n° 22/201 5, de 17 de
março.
4.5. CPCJ / Relatório Anual de Atividades e Avaliação, relativo ao ano de 20185/ Para
conhecimento
Para constar e para os devidos efeitos legais, será este edital afixado no edifico dos Paços do
Concelho, demais lugares do costume e estilo do concelho e publicitado no sitio da lnternet
http://www.cm-montalegre.pt.

—

Montalegre e Paços do Municipio, 25 janeiro de 2019

O President
(Fernando J

Praça do Municipio 5470-214

—

te2

Municipal

é Comes Rodrigues)

Tel. 276510200— Fax: 276510201

—

E-mail:municipiocm-montalegre.pt.

