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Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 04 de abril 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, agendada para o dia 04 de abril de 2019, pelas 14:00 horas, bem como dos 

respetivos documentos de suporte. 

ORDEM DO DIA 
 

1- Aprovação e votação da ata n.º 06/2019, relativa à reunião ordinária de 25 de março de 
2019. 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Queima do Judas 2019”. 
  
3.2 Pedido de apoio financeiro, formulado pela Fábrica da Igreja de Vilar de Perdizes para a 
realização do Festivilar 2019. 
 
3.3. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração 
aquisição de serviços de coordenação de segurança em obra, referente ao arquivo municipal. 
DF Nº 23/2019. 
 
3.4. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.5. Resumo diário da tesouraria 64/2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.6. Concurso para atribuição de habitações em Regime de Comodato – Prédios Albino Fidalgo 
I e II. / Lista definitiva de Candidatos. 
 
3.7. Transmissão de contrato de Comodato da habitação T2, no Prédio Albino Fidalgo II, sito à 
rua do Cerrado, nº 3, Bloco 1, 1º Dto, Montalegre, celebrado com Conceição Teixeira da Cruz. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 02 de abril de 2019                                                 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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