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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 19 de dezembro 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 19 de dezembro de 2019, pelas 14 horas, 

bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1- Apreciação e votação da ata n.º 22/2019, relativa à reunião ordinária de 28 novembro 
de 2019. 
  
2- Apreciação e votação da ata n. º23/2019, relativa à reunião ordinária de 05 de 
dezembro 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. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Presidente da Junta de Agricultores de Donões, 
para apoio à realização do regadio tradicional de Donões.  
 
4.3. Hotel Vista Alegre, Lda. / Requer declaração de interesse público municipal de interesse 
turístico, de acordo com o processo de licenciamento nº 54/2019. 
 
4.4. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração do 
contrato de serviços contínuos de eletricidade em geral, pelo prazo de 36 meses. DF. 
Nº114/2019.                                                      
 
4.5. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de fornecimento em regime de execução continuada de material de águas e 
saneamento, pelo prazo de 11 meses, de harmonia com as necessidades da autarquia. DF. 
Nº116/2019. 
 
4.6. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de fornecimento contínuo de combustíveis pellets para as caldeiras de biomassa do 
Município. DF. Nº123/2019.                                                      
 
4.7. Decisão de autorização de despesa e decisão de contratar a aquisição, em regime de 
execução continuada, de gás natural para as cozinhas afetas ao Pavilhão Multiusos, caldeira 
de aquecimento do Pavilhão Desportivo e cozinhas afetas ao Centro Escolar. DF. Nº125/2019. 
 
4.8. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
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4.9. Resumo diário da tesouraria n.º 243 / 2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
4.10. Constituição de Fundo de Maneio para o Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 
cuja responsabilidade ficará a cargo da coordenadora técnica Maria João Silva Vieira 
Gonçalves. 
 
4.11. Constituição de Fundo de Maneio, cuja responsabilidade ficará a cargo da coordenadora 
técnica Ana Maria Dias Henriques da Silva. 
 
4.12. Constituição de Fundo de Maneio, cuja responsabilidade ficará a cargo da assistente 
técnica Maria João Afonso Alves. 
 
4.13. Constituição de fundo de maneio para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Montalegre, para o ano de 2020. 
 
4.14. Alto Tâmega / Comunidade Internacional / Comparticipação para a CIMAT. 
 
4.15. Alienação a título oneroso de Equipamento Industrial e Sucata e definição das condições 
gerais da hasta pública. 
 
4.16. Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Montalegre – Informação. 
 
   
5 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público 
 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 17 de dezembro de 2019 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
  
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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