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l
Data
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Assunto: 2' Sessão Ordinána da Assembleiâ lvunicipal-2020

Nos termos da alÍnea b) do n.o 1 do AÍt.o 30.o do anexo I dê Lei n.o 75n013, de 12 de

setembro, convoco V. Ex.'como Membío dêsta Assêmbleia, a comparccer no dia 16 de maio do âno

ên cuÊro, pelas 15:00 horas, no Auditório da Casa da Cultura Meshe José Rodíigues, para a

íealizaçáo da sessão eÍn epigraÍe, com a seguinte Ordem de Trabalhoô:

PERÍOOO ANTÊS OA ORDEM DO DIA

ORDETI DO DIA

'1. lnformação do Prêsidente dê Câmâra acerca da atìvid€de e da situação financeira do

Município, de acordo com o n.o 2, alínêa c), do Art.o 25.o da Lei n.o 7512013, de 12 de

setembro

PEDIDO DE AUTORIZAçÃO paÍa íecrular um Assislente Operacional / Auxiliêr de Servços

GeÉis para ôelebração dê contrato de trabalho em íunçóes públìcas por têmpo indêterminado

atÍavés da reserua dê íecrutamento no órgão ou serviço, altavés da reserva de recrutamento

do órgão ou seMço ao abrigo do disposto no n.o4 do artigo 30.o da Portaria n.o125-Al20'19 dê

30 de abÍil;

lnventário e Pâlrimónio reterente ao €no de 2019, de acordo com o n.o 2, alínea l), do arf 250

conjugado com o n.o 2 do atf 27, do anexo là Lei n.o 75/2013, de 12 de SetembÍo - PARA

CONHECì[,lENTO;

Relatório de Gestão e Contas referente ao ano económico de 2019, de acordo com o n.o 2,

alínea l), do artô 25o ôonjugado com o n.ô 2 do are 27, do anexo I à Lei n.o 75n013, de 12 de

Sêtembrc - para APROVAÇÃo;

2.

3.

4-



5.

8-
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4.í.Aplicação do resultado líquìdo do exercícìo do êno de 2019 - para APROVAçÂO do órgão

deliberativo mediante proposta fundamentadâ do órgão exêcutivo, conformê disposto no

ponto 2.7.3 do POCAL;

RelatóÍio de Monitorizaçáo do PAÍ\/l do lvlunicípio de Alfândega da Fé, nos lermos do artigo

29 o. da Lei no 5312014, de 25108, conjugêdo com o Anexo I do ContEto PAIVI - PÍestação de

Contâs de 2019 - PARA CONHECILTENTO:

Contabilização da ParticipâÉo dos municÍpios na recêle do IVA - (alínea d) do art. 25.0 e art.

26.'-A da Lei n.o 7312013, de 3 de setembÍo, na redâção dada pela Lei n.'5112018, de 16 de

agosto - Transferências provenientes do Orçamênto do Estâdo - Alteração ao Orçâmênlo do

Município - PARÁ CONHECIMENTO.

Com os melhores cumprimentos,

O Prêsidêntê dâ

(Nuno

a Municipal,

Pinheiro Miíanda)


