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pruNrcípro Do MoNTtfo
TdSSEMBLETA MUNIC'IPAL

EDTTAL N.e

06/2022

CATARINA MARCELINO ROSA DA SILVA, Presidente da Assembleia Municipal do

Montijo.
TORNA PÚBLlco, ao abrigo do n.e 1 do artigo 56.e da Lei n.s 7s/20t3, de

t2 de

setembro, que na terceira sessão ordinária, realizada a 25 de junho de 2022, foram
tomadas as seguintes deliberações:

ORDEM DE TRABALHOS

- Discussão e votação da proposta da Assembleia Municipal
n.e O5/2022 - "Eleição de um representante da Assembteia Municipat para
PONTO UM

integrar a CPO do Montijo".
DELIBERAçÃO TOMADA PoR EscRUTíNto sEcRETo: Virgínia Margarida Tavares
Simões Pinto, com 25 votos sim,

PONTO DOIS
n.e 229/2022

-

-

Discussão

e

l

voto nulo e 0 votos não.

votação

da

proposta

do Executivo

Municipat

"Aprovação da composição do Conselho Municipal de Educação de

Montijo, no mandato correspondente ao presente mandato autárquico,,.
DELIBERAçÃo roruADA PoR EscRUTlNto sEcRETo:25 votos sim, 1 voto nulo e 0

votos não.

PONTO TRÊS

259/2022

-

Discussão

- "Atribuição

e

votação

da

proposta do Executivo Municipal

n.e

de apoio financeiro à União de Freguesias de Pegões para

pavimentação da área envolvente ao campo de futebot, no complexo desportivo
de Pegões".
DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

MUNICíPIO DO MONTlfo
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

pONTO qUATRO

n.s 260/2022

-

Discussão

e

votação

da

proposta do Executivo Municipal

- "Atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias

do Montijo

e Afonsoeiro para intervenção em vários parques infantis".
DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

pONTO CINCO
n.e 26I/ 2022

-

"

P

Discussão
r

e

votação

da

proposta do Executivo Municipal

estação de Contas Consol idada".

DELTBERAçÃO: Aprovada com l-2 votos a favor (L1 do PS e 1 da lL), L4 abstenções
(5 do PSD,2 do CDS-PP,5 da CDU, 1 do BE e 1 do CH) e 0 votos contra.

e

pONTO SEIS - Discussão
n.e 266/2022

-

votação

da

proposta

do Executivo Municipal

"Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Montijo e a

Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montiio".
DELIBERAçÃO: Aprovada por maioria com 18 votos a favor (L0 do PS, 5 do PSD, 2 do
CDS-PP

e 1 da lL), 7 abstenções (5 da CDU, 1 do BE e 1 do CH) e 0 votos contra.

pONTO SETE

n.e 27t/2O22 -

Discussão

e

votação

"Decisão de contratar

da

proposta

do Executivo

Municipal

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 plurianuat nos termos do disposto da alínea b), n.

el

coniugado

com o n.e G do artigo 22e do Decreto-Lei n.e t97199, na sua redação atual; LOCAL:

União das Freguesias de Montiio e Afonsoeiro; OBRA: Construção anexa à Galeria
M u nici

pal;

PROCESS

O: F -O5| 2O22"

.

DELIBERAÇÃO: Aprovada por maioria com 25 votos a favor (11 do PS, 5 do PSD, 2 do
CDS-PP, 5 da CDU, 1

do

BE

e 1 da lL), 1 abstenção do CH e 0votos contra.
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- 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.e do Anexo I da Lei n.e 7S/20L3, de 12 de setembro.

Assembleia Municipal de Montijo,2T de junho de 2O22
A Presidente da Assembleia Municipal,

Gu^
Catarina

tno
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