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MUNICíPIO DO MONTUO
ASSEMBLETA MUNICIPAL

EDITAL N.9 07I2O2L

CATARINA MARCELINO ROSA DA slLVA, 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 12 de setembro, e nos termos previstos no n.e L do artigo
27a, do mesmo diploma, bem como o artigo 3s. da Lei L-A/2o20, de 19 de março, convoco
V' Exa, para a 43 Sessão ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia 17 de
setembro de 2o2L, pelas 21H00, no Cinema Teatro Joaquim d'Almeida, sito na Rua

Joaquim d'Almeida, 2870-340 Montijo, através de modelo misto - presencial e

videoconferência, considerando:

- o previsto no n'Q 1 do artigo 3. s da Lei n.e ! -A/2020, de 19 de março, alterada (décima

alteração) pela Lei n'e L3-B/202!, de 5 de abril, que alarga o prazo para a realização por
meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das

entidades intermunicipais.

Mais se informa, que nos termos e para os efeitos do disposto no n.e 2 e no n.s 3 do artigo
49'e do Anexo I à Lei n'e 75/2073, de !2 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 do Executivo Municipal n.s 1226/2021-
"REDUçÃO EXTRAORDINÁRIA DAs RENDAS Do coNTRATo DE coNcEssÃo MUNrcrpAL



MUNICíP|O DO MONTI'O
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

coM FUNDAMENTS NA ALTERAçÃo DAs ctRcuNsrÂNctAs DEcoRRENTES DA slruAçÃo

EPTDEMtoLóalce ATUAL".

poNTO DOIS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n'e I25L|2O2L-

"pLANo TNTERMUNTcTpAL DA DEFESA DA FLoRESTA coNTRA lNcÊNDlos - APRovAçÃo"'

pONTO TRÊS - 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.e 75120L3, de 12 de setembro'

Assembleia Municipal do Montijo, 10 de setembro de2O2I

A Presidente da Assembleia Municipal,

Gv"..-
Catarina rcelino
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