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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALFÂITDEGÁ DÂ FÉ

Sua comunicação de

Data

17t04t2019
Rêg.o 3474

Assunto: 2' Sessáo Odináía da Assembleia IVunicipâl-2019
Nos teÍmos da allnea b) do n o 1 do Ad.ô 30.d do anêxo I da Lei n.o 75/2013, de '12 de selembrc,
convoco V. Ex." como lt4embro desta Assembleia, a compâíecer no diâ 27 de âbrìl do ano em curso, pelas
15 00 horâs, no Auditório da Câsa dâ Cultuía Meslre José RodÍigues, pâía a rêalìzaçáo da sessão em epigrafe,

com a seguiôte Odem de TÍabâlhos:

PERíoDoaNTEs DA oRDEM Do ora
ORDEM DO DIA
1.

Ìníormação da Presidente dâ Càma.a acerca da atividade e da situação ÍÌnancêiÍa do l\,4unicípio, de
acoído com o

2.

n.o

2, allnea

c) doArt.o25.oda Lein.ô 75/2013, de'12 de seiembÍo;

SubsliluiFo de membrc dâ Comissão alaÍgada dâ Comissão d€ PÍoleçáo de Cnanças e Jovens (CPCJ)

de Alfándega da Fé, ao abrigo do disposlo no

aí"

17", n" 1, alínea l) da Lei n" 147199, de 01 de

Sele.nbío, actualizadal
3.

Relalór1o de Geslão e Contas reÍeÍente ao ano de 2018, nos termos da âlÍneâ l) do n." 1 do aÍtigo 33."

da Lei n."7512O13, de 12 de setembÍo, é dâ cornpelência da Cãmara lvunicipãl elaboraÍ e aprcvaÍ os
documeftos de prestação de coftas e submeìè los à apÍeciâção da Assêmbeia [ilunicìpal de acordo

cornono2,aíneal),doaílo25oconjugadocomon.'2doaff27

do ânêxo I à Lel n

o

7512013 de 12

de Seternbroi
3.1. Aplicação do ÌësàÌlado liquldo do exercício do ano de 2018

- aprovada pelo óruão

deliberalivo

med:anie proposia íundamentada do órgão execulivo, coniorme disposto no ponio 2.7 3 do POCAL.
Ìnventáíio e Patrirnón o íefeÍenle ao ano de 2018. apÍovação do óÍgão êxecutivo e postêrior apreciação
do órgáo delibeÍaUvo ern confoÍmidade, respetivâÍnenle com as disposçÕes da alínea
33 " e alÍnea
5.

l)

do n.' 2 do artigo 25.ô da Lei n

o 751201

1)

n

Ô

1 do

ari€o

3 de 12 de Setembro

RelalóÍio de lúonitorização do PAIú do IVunicipio de Alfândega da Fé, nos iemos do artigo 29.ô, da Lei
nô

53/2014, de 25108, conlugado com o Anexo I do ConlraÌo PAI',I

-

Prestação de Contas de 2018

-

pam

'"tFj

-

AssEMBLEIA MUNICIPÀL DE ALFÃNDEGA DA FÉ
6.

Propostâ de 1oAlleíação ao ÍVâpa de Pessoâldê 2019;

7.

Contrâlo de íìnânciamento rcenbolsável 1D 200 - POSEUR-02'1810-FC-000098 - Conslrução da base

de acolhimênto do grupo de intervenção de pÍolecç5o ê socorÍo da RegÌão de Ìrás-os-Montes em
Alíãndeqâ da Fé - 151.361,43€i
8.

Conlrato de Ínanciamenlo reembolsável - lD 204 - POSEUR-032012-FC-000416 - Subsislemâ de AA
de Sambade, concelho de Alfandega da Fé (2016) - 95.201,46€;

9.

Contralo de fnanciamento reembolsávêl -lD 205 - POSEUR - 08-5673-FEDER-000129 - lntêrvenção na
Escole básice e secundana de Alíandega dâ Fé - 102-500,0ffi;

10. PareceÍ do

FAIú

Pedido de autoÍização paÍa a celebtação de flovos contÍatos de empÍestÌmos pelo

lúunicípio de Alfãndega da Fé no ãmbito dos pedìdos de Ínanciamento â linha 8El PT 2020'AuiaÍquias

paÍa conhecimento;

í1. AprcvaFo da Afteíação ao Regulamento do Fundo SocialdeApoio à Habilaçãoì
12. ApÍovaçâo da AlleÍação ao Regulamento de Atíibuição do Cadão Municipâl Sénioíi

13. Aprovação do Regulamento paÍa AtÍibuição de Apoio a Eslratos Sociais Desfavorccidosi

Com os melhores cumprimenlos,

Pinheiro MiËnda)

