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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 7 novembro 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 7 de novembro de 2019, pelas 14:00 horas, bem 

como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1- Período antes da ordem do dia.  
 
2- Período da ordem do dia 
 
 
2.1.  Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à família – Frequência de creche. 
 
2.2. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à família – 2º filho. 
 
2.3. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à família – 2º, 3º filhos / alteração, renovação 
e indeferimento. 
 
2.4. Contrato-Programa 2020 – Informação. 
 
2.5. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de conetividade via WIFI para os seguintes locais: Junta de Freguesia de 
Salto, Monumento Gado Barrosão, Bar Parque Torrão da Veiga e Mercado Municipal. DAF Nº 
109/2019. 
 
2.6. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
2.7. Resumo diário da tesouraria nº 213/2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
2.8. Reversão de posse de uma parcela de terreno. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 5 de novembro de 2019 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

O Presidente da Câmara 
  
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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