
 

 

 
 

EDITAL N.º 04/2020 
 

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

FAÇO PÚBLICO que, no uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 30º. da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos no n.º 1 e 2 do artigo 27º, do mesmo diploma, bem como 

o artigo 3º. da Lei 1-A/2020, de 19 de março, convoco V. Exa, para a 3ª Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal, a realizar no próximo dia 30 de junho de 2020, pelas 21.00 horas, no salão da Sociedade 

Filarmónica 1º de Dezembro, sito na Avenida D. João IV, nº 16, em Montijo. 

Por questões de segurança e saúde pública, a sessão não admitirá assistência presencial do público. Assim, as 

questões dos munícipes poderão ser enviadas antecipadamente para o email: amunicipal@mun-montijo.pt, 

(até às 21 horas, do dia 29 de junho de 2020, véspera) para serem colocadas na referida sessão, sendo a 

resposta, posteriormente, devolvida ao munícipe. No referido correio eletrónico, para além das questões a 

colocar, deverá constar o nome completo e o número de identificação civil do interessado, autorizando a 

Assembleia Municipal a utilizar esses dados expressamente para fins de registo informático e tratamento 

administrativo, bem como para identificação do interessado na transmissão via Internet. Quaisquer questões 

adicionais poderão ser esclarecidas mediante contato telefónico com os serviços da Assembleia Municipal, 

através do número 212 327 602. 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

PONTO UM - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 866/2020 – “Prestação de 

Contas Consolidada”. 
 

PONTO DOIS - Informações do Exmo. Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 

prestadas nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  

 

Assembleia Municipal do Montijo, 22 de junho de 2020 

 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Catarina 
~~ 

arcelino 
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