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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 01 de outubro de 2020.  

 

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, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, agendada 

para o dia 01 de outubro de 2020, pelas 14:00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal, 
bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1- Apreciação e votação da ata n.º 14/2020, relativa à reunião ordinária de 17 de setembro 
de 2020. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia. 
 
3.1. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família – Frequência de Creche; 
 
3.2. Anulação de guias de receita – transporte escolar/ Proposta; 
 
3.3. Atribuição de apoios económicos para material escolar e pedagógico, a alunos do pré-
escolar e do 1º CEB – ano letivo 2020/2021/ Proposta; 
   
3.4. Pedido de apoio financeiro formulado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro; 
  
3.5. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Centro Social e Paroquial de Vila da Ponte para 
obras de recuperação e ampliação; 
 
3.6. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Centro Social e Paroquial Vilar de Perdizes para 
realização de obras; 
 
3.7. Indemnização por ocupação de terrenos para implantação de sistema de tratamento de 
águas residuais e respetivos acessos em Pitões das Júnias;  
 
3.8. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva das caldeiras 
instaladas em edifícios municipais e nas escolas do concelho, em regime de fornecimento 
contínuo, pelo prazo de 12 meses .DF Nº 78/2020; 
  
3.9. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.10. Resumo diário da tesouraria n.º 187/ 2020 (para conhecimento do executivo municipal); 
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3.11. Reembolso de 250,00€ à Lusitânia Companhia de Seguros relativo ao sinistro ocorrido no 
dia onze de maio de 2020, na rua das Corgas em Salto;  
 
3.12 Reembolso de 250,00€ à Lusitânia Companhia de Seguros relativo ao sinistro ocorrido no 
dia sete de maio de 2020, na rua de Baixo em Aldeia Nova – Montalegre.  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                   
Montalegre, Paços do Concelho, 29 de setembro de 2020                                                 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos,   
 
                                                                    
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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