MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
NIPC 506 149 811

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 21 fevereiro de 2019.
Serve a presente para nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 53º, Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e do nº 40 da mesma Lei, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do
dia da reunião, reunião (pública), agendada para o dia 21 de fevereiro de 2019, pelas 14:00
horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA

1 – Apreciação E votação da ata n.º 03/2019, relativa à reunião ordinária de 07 fevereiro
de 2019.
2- Período antes da ordem do dia.
3- Período da ordem do dia
3.1. Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Área de Habitação – Apoio à
melhoria do Alojamento.
3.2. Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Área de Habitação – Apoio à
melhoria do Alojamento
3.3. Pedido de apoio financeiro formulado pela Fábrica da Igreja de Vilar de Perdizes destinado
à beneficiação do telhado da igreja de Vilar de Perdizes.
3.4. Pedido de apoio financeiro formulado
pelo Conselho Diretivo de Baldios de Fafião,
destinado à beneficiação das obras de restauro da escola de Fafião.
3.5. Pedido de apoio financeiro formulado pela Junta de Freguesia de Vila da Ponte, destinado
à aquisição da casa da floresta de Vila da Ponte.
3.6. Aquisição de serviços para enriquecimento curricular, nas áreas de Informática e Música
no âmbito de “Atividades de Enriquecimento Curricular Pré-Escolar”. DF Nº 20/2019.
3.7. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.8. Resumo diário da tesouraria n.º 34 / 2019 (para conhecimento do executivo municipal).
3.9. Alteração aos documentos previsionais – segunda alteração ao orçamento da despesa,
segunda alteração ao plano de atividades municipais e segunda alteração ao plano plurianual
de investimentos.
3.10. Aquisição de prédio Urbano em Outeiro.
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3.11. Aquisição de prédio Urbano em Pondras.
3.12. Lista provisória dos candidatos ao concurso para atribuição de habitações, em regime de
comodato, aos prédios Albino Fidalgo I e II.
3.13. Pagamento da quota à Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, relativa ao ano
de 2019.
3.14. Autos de entrega de ativos fixos tangíveis, executados no âmbito do contrato programa
celebrado com a EHTB para o ano de 2018.
3.15. Minuta de Contrato de Arrendamento para Fins não Habitacionais.
3.16. Minuta de Protocolo de parceria entre KAJOPINTO – Turismo, Unipessoal, Lda. e o
Município de Montalegre.
.

Montalegre, Paços do Concelho, 19 de fevereiro de 2019

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves

Praça do Município de Montalegre, n.º 1 5470-214 Montalegre Tel. 276 510 200/Fax. 276 510 201 Email municipio@cm-montalegre.pt

