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Assunto: “Assembleia Municipal - Convocatória” 

 

Paulo Sérgio Duque de Brito 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Vila de Rei 

Torna público que, no uso da competência que lhe confere a alínea b) do artigo 30º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, convoca a Assembleia Municipal de Vila de Rei para uma 

Sessão Ordinária, a realizar no dia um do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, pelas 

10.00h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila de Rei, com a seguinte ordem do dia: 

 

I. Período Antes da Ordem do Dia 
 

II. Ordem do Dia 
 

PONTO 1 - Informação do Sr. Presidente da Câmara sobre a atividade do Município - para 

conhecimento. 

PONTO 2 – Documentos da Prestação de Contas relativos ao ano Financeiro de 2018 – 

deliberação em minuta;  

PONTO 3 – Informação da Divisão Financeira e de Património n.º 1497 sobre o assunto: 

"Listagem das Autorizações Prévias Genéricas" para conhecimento; 

PONTO 4 – Informação da Divisão Financeira e de Património n.º 1502 sobre o assunto: "Pedido 

de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais" - deliberação em minuta; 

PONTO 5 – Proposta do Gabinete da Presidência sobre o assunto: "Aplicação de Taxas - 

Descentralização de Competências para o Município" - deliberação em minuta; 
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PONTO 6 – Proposta do Gabinete da Presidência sobre o assunto: "Lei-quadro da transferência 

de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Proteção e 

saúde animal e da segurança dos alimentos"- deliberação em minuta; 

PONTO 7 – Informação da Divisão Financeira e de Património n.º 1459 sobre o assunto: 

"Transferência de competências na área da cultura" - deliberação em minuta; 

PONTO 8 – Informação da Divisão Financeira e de Património n.º 1507 sobre o assunto: 

"Transferência de competências na área da Saúde" - deliberação em minuta; 

PONTO 9 – E-mail da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo sobre o assunto: "Minuta 

Transferência de Competências para Comunidade Intermunicipal" - deliberação em minuta; 

PONTO 10 – Correspondência.                

 

                                                                         O Presidente da Assembleia Municipal 

 

  

GAP - AF                                                                                      (Paulo Sérgio Duque de Brito) 


