MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
NIPC 506 149 811

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 27 de outubro de 2014.
Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2 dos artigos 49.º e 53.º, do Anexo I, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, dar
conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião (pública), agendada para o dia 27 de
outubro de 2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata nº 20 /2014, relativa à reunião ordinária realizada no dia
06 de outubro de 2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Ação Social Escolar/ Proposta de atribuição de apoios económicos para material escolar a
alunos do pré-escolar e do 1º CEB.
2- Ação Social Escolar / Despesa com alunos com escalão 1 e 2 do abono de família a quem
foram atribuídos os manuais escolares, refeição do almoço e isenção do pagamento de
transportes escolares.
3 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Defesa do Património para a
realização do evento “Halloween, em Vilar de Perdizes.
4 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Liga dos Amigos do Hospital de Chaves.
5 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Cultural de Parafita para instalação
de aquecimento central no edifício Sede da Banda de Música de Parafita.
6 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Recreativa e Cultural “ O Fiadeiro de
Pitões” para a realização do evento “I Fiadeiro de Contos”.
7 – Protocolo de Adesão / Integração do Município na Rede “Casas do Conhecimento”
8– Autorização prévia para adjudicação de um circuito de transporte escolar extraordinário.
9 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de limpeza para os edifícios do Ecomuseu
de Montalegre, Pavilhão Desportivo e Pavilhão Multiusos.
10 – Contrato de fornecimento de combustível rodoviário a granel (gasóleo), ao abrigo de
acordo quadro celebrado pela Agência Nacional de Compras Pública, E.P.E, nº 2, lote 2 /
Despacho praticado no uso de competência delegada / Autorização para a assunção de
compromissos plurianuais.
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11 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
12– Resumo diário da tesouraria n.º 203/2014 (para conhecimento do executivo municipal).
13 – Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2015 –
Opções do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / Mapa de
Pessoal para 2015.
14 - Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2014 (10.ª Alteração ao
Orçamento da Despesa / 8.ª Alteração ao Plano de Atividades / 9.ª Alteração ao Plano
Plurianual Investimentos).
15 – Proposta de cancelamento/anulação de contas bancárias em nome do Município de
Montalegre.
16 – Pedido de indemnização formulado pelo Presidente da União das Freguesias de Meixedo
e Padornelos por ocupação de terrenos baldios de Padornelos.
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho, 23 de outubro de 2014

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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