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N°26!201910A

Nos termos e para o disposto no n° 1, do artigo 27° e da alinea b) do art° 30, Anexo 1, da Lei n°

75/2013, de 12 de setembro, convoco V. Ex. para a 33 Sessão Ordinária desta Assembleia

Municipal, a qual terá lugar no próximo dia 14 de junho de 2019, pelas 9H00 horas, no

Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 — Apreciação e votação da ata da V sessão ordinária do dia 01 de abril, do ano 2019.

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 Câmara 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° 75/2013, de 12 de

setembro.

3.2. Transferência de Competências para as Autarquias Locais — Lei n° 50/2018, de 16 de
agosto.

4.3. Relatório de Contas Consolidadas — Ano 2018.

4.4. Informação relativa aos compromissos plurianuais assumidos no ano económico de

2019.Art.° 6° da lei n°8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei n°22/2015, de 17

de março.

4.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União de Freguesias de Vilar de Perdizes e

Meixide, destinado à realização de obras na freguesia.

4.6. Eleição de um elemento para fazer parte da Comissão Alargada da CPCJ de Montalegre,

em virtude da professora Maria de Fátima da Silva Crespo ter pedido demissão do referido

cargo.

4.7. EHATB / Relatório de Execução Orçamental 4° trimestre 2018 / Para conhecimento.
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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 Internet —

http://www.cm-montalegre.Qt.

Montalegre e Paços do Município, 07 de junho de 2019

O Pe nie da A ea Municipal

(Fer ndo José Gomes Rodrigues)
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