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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 16 maio 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, (pública), agendada para o dia 16 de maio de 2019, pelas 14:00 horas, bem 

como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 09/2019, relativa à reunião ordinária de 02 maio de 
2019. 
  
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Apoio a Associações – Regulamento de Apoio a Iniciativas Sociais, Culturais, Recreativas, 
Educativas, Humanitárias, Desportivas, Cooperativas e outras. 
 
3.2. Proposta de atribuição da medalha de mérito municipal na área do desporto. 
 
3.3. Pedido de subsídio formulado pela Banda Filarmónica de Salto, destinado a suportar as 
despesas com o Plano de Atividades para o corrente ano de 2019. 
 
3.4. Pedido de subsídio formulado pela Delegação da Cruz Vermelha de Montalegre, destinado 
a suportar as despesas para o corrente ano de 2019. 
 
3.5. Pedido de subsídio formulado pelo Grupo Desportivo Associação Recreativa e Cultural de 
Vilar de Perdizes, para fazer face às despesas com a utilização das instalações por parte do 
CDC de Montalegre. 
 
3.6. Pedido de subsídio formulado pelo Grupo Desportivo e Cultural de Salto para aquisição de 
viaturas. 
 
3.7. Pedido de subsídio formulado pela Fábrica da Igreja de Montalegre para suportar as 
despesas com as obras de beneficiação da Capela do Senhor da Piedade. 
 
3.8. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.9. Resumo diário da tesouraria n.º 92 / 2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.10. Venda em hasta pública de dois veículos automóveis e um equipamento industrial. 
Definição das condições gerais da hasta pública. 
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3.11. Projeto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. 

 
   
 
Montalegre, Paços do Concelho,14 de maio de 2019 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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