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CATARINA MARCELINO ROSA DA SltVA, Presidente da Assembleia Municipal do Montijo.

Faz saber que, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 28.e do Anexo I da Lei n.s 75/13,

de L2 de setembro e artigo 24.e do Regimento da Assembleia Municipal do Montijo, convoco

V. Exa., para a 2e Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia

26 de novembro de 2O2Í', pelas 21.00 horas, na sua Sala de Sessões.

Mais se informa, que nos termos e para os efeitos do disposto no n.e 2 e no n.e 3 do artigo

49.s do Anexo I à Lei n.g 75/2OL3, de L2 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

e higienização das mãos no acesso ao edifício onde se realizará a reunião.

ORDEM DE TRABATHOS

PONTO UM - Discussão e votação da proposta da Mesa n.s OL/2O2L - "Eleição de um

Presidente de Junta de Freguesia efetivo e de um Presidente de Junta de Freguesia

substituto para participar no XXV Congresso da Associação Nacional dos Municípios

Portugueses".

PONTO DOIS - Discussão e votação da proposta da Mesa n.e O2/2Q21- "Criação de um

Grupo de Trabalho para Elaboração do Projeto de Regimento da Assembleia

Municipal".

PONTO TRÊS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal ns 17/2021 -
"Abertura de Concurso Público com publicidade internacional para celebração de contrato



MUNTCTPTO DO MONTUO
ASSEMBLETA MUNICIPAL

de fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão

normal e autorização para assunção de compromisso plurianual".

PONTO QUATRO - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal ne rc/2023-

"Autorização para abertura e assunção de compromisso plurianual referente ao

procedimento por concurso público com publicidade internacional para celebração de

contrato para aquisição do serviço de comunicações de voz e dados fixas e móveis

unificadas".

Assembleia Municipal do Montijo, 18 de novembro de 2O2L

A Presidente da Assembleia Municipal,

Gx
Catarina rcelino
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