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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 5 setembro 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 art.º 40 da mesma Lei, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem 

do dia da reunião, agendada para o dia 5 de setembro de 2019, pelas 14:00 horas, bem como 

dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 16/2019, relativa à reunião ordinária de 16 agosto de 
2019. 
  
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família – 2º filho. 
   
3.2. Ação Social Escolar / Apoios sócio educativos aos alunos do pré-escolar / proposta. 
 
3.3. Proposta de cedência gratuita do Polidesportivo Municipal à Academia de Futebol e Futsal 
“Abelhas Azuis” e ao Grupo Desportivo de Vilar de Perdizes, para realização de treinos. 
 
3.4. Minuta de Protocolo de Colaboração Institucional entre o Município de Montalegre e o 
Ecomuseu – Associação de Barroso. 
 
3.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Junta de Freguesia de Ferral para suportar as 
despesas com o Evento Misarela 2019. 
 
3.6. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Academia de Futebol e Futsal “Abelhas Azuis” 
para a realização do 1º Torneio de Futsal de Formação CUP. 
 
3.7. Aquisição de serviços operacionais, no acompanhamento de aluna com paralisia cerebral, 
em regime de tarefa. DF Nº 95/2019. 
 
3.8. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de transporte de alunos do ensino profissional, em circuito especial. DF. 
Nº 94/2019. 
 
3.9. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.10. Resumo diário da tesouraria nº 169/2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
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3.11. 2ª Revisão aos Documentos Previsionais do ano financeiro 2019 (Revisão ao Orçamento 
da Receita, Revisão do Orçamento da Despesa, Plano de Atividades Municipais e Plano 
Plurianual de Investimento).  
 
3.12. Prestação de Contas do Município relativa ao primeiro semestre de 2019. 
 
3.13. Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico / Adesão.   
 
3.14. EHATB, EIM, SA. Relatório de Execução Orçamental 2º trimestres 2019. 
 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 3 de setembro de 2019 
 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
  
 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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