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      MUNICIPIO DE MONTALEGRE 
      CÂMARA MUNICIPAL 

      N.I.P.C 506 149 811 
 

 
Assunto:  Ordem do dia da  reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o d ia 06 de janeiro de 2014.  

 
 
Serve a presente para, nos termos do disposto no nº 2 artigo 53º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião agendada para o dia 06 de 

janeiro de 2014, bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
1– Discussão e votação da ata n.º 24/2013, relativa  à reunião ordinária de 16 de dezembro. 
  
2– Período antes da ordem do dia. 
 
3– Período da ordem do dia 
 
1 – Proposta de atribuição de subsídio à União de Freguesias de Montalegre e Padroso para 
pagamento de despesas inerentes à utilização do espaço pelo Gabinete da CPCJ, referente ao 
ano de 2013, sito no Edifício da Sede da referida União de Freguesias. 
 
2- Proposta de atribuição de subsídio à União de Freguesias de Montalegre e Padroso para 
pagamento de despesas inerentes à utilização do espaço pelo Gabinete de Inserção Profissional 
referente ao ano de 2013, sito no Edifício da Sede da referida União de Freguesias. 
 
3 – Pedido de apoio financeiro solicitado pela Coopbísaro para conclusão da Pocilga ao ar livre. 
 
4 – Pedido de apoio financeiro solicitado pelo Centro Sócio Cultural dos Trabalhadores da Câmara 
Municipal de Montalegre para a realização de iniciativas. 
 
5- Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
6– Resumo diário da tesouraria nº 257/ 2013 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
7 – 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. 
 
8 – Constituição de Fundo de Maneio, cuja responsabilidade ficará a cargo da coordenadora 
técnica Ana Maria Dias Henriques da Silva. 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 02 de janeiro de 2013 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
Manuel Orlando Fernandes Alves 


