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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 31 outubro 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, (pública), agendada para o dia 31 de outubro de 2019, pelas 14:00 horas, 

bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 19/2019, relativa à reunião ordinária de 03 outubro de 
2019. 
  
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Estratos Sociais Desfavorecidos / Despacho. 
 
3.2. Atribuição de apoios económicos para material escolar e pedagógico, a alunos do pré-
escolar e do 1º CEB – ano letivo 2019/2020. 
 
3.3. Programa “1º Direito”. / Minuta do “Contrato de Comparticipação para Acompanhamento 
Técnico”, entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P e o Município de 
Montalegre. 
 
3.4. Protocolo de Comparticipação Financeira entre Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
e o Município de Montalegre, no âmbito da promoção Turística da Região do Norte de Portugal. 
 
3.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela COOPBARROSO, CRL, para apoiar a 
produção de batata de semente e outros produtos da região. 
 
3.6. Contratação de serviços de manutenção técnica ao equipamento XEROX 6600V DNM/DF 
Nª 103/2019. 
 
3.7. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação decorativa com 
motivos natalícios. DF Nº104/2019. 
 
3.8. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.9. Resumo diário da tesouraria n.º 209 / 2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
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3.10. Alteração aos Documentos Previsionais – décima primeira Alteração ao Orçamento da 
Despesa, décima   primeira Alteração ao Plano de Atividades Municipais e nona Alteração ao 
Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.11. Alteração aos Documentos Previsionais – décima segunda Alteração ao Orçamento da 
Despesa, décima segunda Alteração ao Plano de Atividades Municipais e décima Alteração ao 
Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.12. Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2020 – 
Opções do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / Mapa de 
Pessoal para 2020. 
 
3.13. Desanexação das lojas 1 e 2 do Mercado Municipal. 
   
3.14. Ressarcimento de danos em viatura / Informação. 
 
3.15. Escalas de turno de farmácias / Pedido de parecer. 
 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 29 de outubro de 2019 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 
  

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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