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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 28 de 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, (pública), agendada para o dia 28 de novembro de 2019, pelas 14:00 
horas, bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1- Apreciação e votação da ata n.º 20/2019, relativa à reunião ordinária de 31 outubro de 
2019. 
  
2- Apreciação e votação da ata n. º21/2019, relativa à reunião ordinária de 07 de 
novembro de 2019. 
 
3 - Período antes da ordem do dia.  
 
4 - Período da ordem do dia. 
 
 4.1. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família / Frequência de Creche. 
 
4.2. Ação Social Escolar / Isenção do pagamento de almoços, transportes escolares e Fichas 
de Atividades a alunos pertencentes agregados familiares carenciados /Para conhecimento. 
 
4.3. Ação Social Escolar / Isenção do pagamento da refeição do almoço e consequente 
anulação de guias de receita. 
 
4.4. Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. 
 
4.5. Plano Diretor Municipal de Montalegre – Alteração no âmbito do Regimento Excecional de 
Regularização das Atividades Económicas (RERAE). / Proposta. 
 
4.6.  Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação para o Desenvolvimento de Pitões, 
para a realização de atividades da freguesia de Pitões. 
 
4.7. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Centro Sócio Cultural dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Montalegre para fazer face às atividades no âmbito cultural e social. 
4.8. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais de correntes da celebração do 
contrato de serviços de ligação 4G para o estaleiro de Ferral e para o Ecomuseu de Fafião, 
pelo prazo de 24 meses. DF. Nº108/2019. 
 
4.9. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais de correntes da celebração do 
contrato de fornecimento contínuo de combustíveis, pelo prazo de 12 meses. DF. Nº110/2019. 
 
4.10. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais de correntes da celebração do 
contrato de fornecimento de gasóleo de aquecimento para os edifícios municipais, pelo prazo 
de 36 meses. DF. Nº112/2019. 
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4.11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais de correntes da celebração de 
contrato de fornecimento em regime de execução continuada de material de águas e 
saneamento pelo prazo de 12 meses, de harmonia com as necessidades da autarquia. DF. 
Nº116/2019. 
 
4.12. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
4.13. Resumo diário da tesouraria n.º 228 / 2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
4.14. Alteração aos Documentos Previsionais – Décima terceira alteração ao Orçamento da 
Despesa, decima terceira alteração ao Plano de Atividades Municipais e décima primeira 
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
4.15. Projeto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. 
 
4.16. Suspensão do Regulamento do Prémio Literário Bento da Cruz. 
 
4.17. Revogação de vários Regulamentos em vigor no âmbito do apoio à agricultura e 
pecuária. 
 
4.18. Minuta de prorrogação do “Acordo de Prorrogação do Protocolo para a Rede de 
Transportes Concelhia e respetiva Adenda 2018”, celebrado em 2 de setembro de 2019. 
 
4.19. Condicionamento de trânsito na Sexta 13. 
 
4.20. Tarifa Social da Água. 
   
5 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público 
 
 
 

Montalegre, Paços do Concelho, 26 de novembro de 2019 
 

Com os melhores cumprimentos 
 

 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
 
 

mailto:municipio@cm-montalegre.pt

	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 28 de novembro de 20...
	ORDEM DO DIA
	1- Apreciação e votação da ata n.º 20/2019, relativa à reunião ordinária de 31 outubro de 2019.
	2- Apreciação e votação da ata n. º21/2019, relativa à reunião ordinária de 07 de novembro de 2019.
	3 - Período antes da ordem do dia.
	4 - Período da ordem do dia.
	4.1. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família / Frequência de Creche.
	4.2. Ação Social Escolar / Isenção do pagamento de almoços, transportes escolares e Fichas de Atividades a alunos pertencentes agregados familiares carenciados /Para conhecimento.
	4.3. Ação Social Escolar / Isenção do pagamento da refeição do almoço e consequente anulação de guias de receita.
	4.4. Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.
	4.5. Plano Diretor Municipal de Montalegre – Alteração no âmbito do Regimento Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE). / Proposta.
	4.6.  Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação para o Desenvolvimento de Pitões, para a realização de atividades da freguesia de Pitões.
	4.7. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Centro Sócio Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Montalegre para fazer face às atividades no âmbito cultural e social.
	4.8. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais de correntes da celebração do contrato de serviços de ligação 4G para o estaleiro de Ferral e para o Ecomuseu de Fafião, pelo prazo de 24 meses. DF. Nº108/2019.
	4.9. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais de correntes da celebração do contrato de fornecimento contínuo de combustíveis, pelo prazo de 12 meses. DF. Nº110/2019.
	4.10. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais de correntes da celebração do contrato de fornecimento de gasóleo de aquecimento para os edifícios municipais, pelo prazo de 36 meses. DF. Nº112/2019.
	4.11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais de correntes da celebração de contrato de fornecimento em regime de execução continuada de material de águas e saneamento pelo prazo de 12 meses, de harmonia com as necessidades da autarqui...
	4.12. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
	4.13. Resumo diário da tesouraria n.º 228 / 2019 (para conhecimento do executivo municipal).
	4.14. Alteração aos Documentos Previsionais – Décima terceira alteração ao Orçamento da Despesa, decima terceira alteração ao Plano de Atividades Municipais e décima primeira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.
	4.15. Projeto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais.
	4.16. Suspensão do Regulamento do Prémio Literário Bento da Cruz.
	4.17. Revogação de vários Regulamentos em vigor no âmbito do apoio à agricultura e pecuária.
	4.18. Minuta de prorrogação do “Acordo de Prorrogação do Protocolo para a Rede de Transportes Concelhia e respetiva Adenda 2018”, celebrado em 2 de setembro de 2019.
	4.19. Condicionamento de trânsito na Sexta 13.
	4.20. Tarifa Social da Água.
	5 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público
	Montalegre, Paços do Concelho, 26 de novembro de 2019
	Com os melhores cumprimentos
	O Presidente da Câmara
	Manuel Orlando Fernandes Alves

