
 
 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

CÂMARA MUNICIPAL 
NIPC 506 149 811 

 

 
 

Praça do Município de Montalegre, n.º 1 5470-214 Montalegre Tel. 276 510 200/Fax. 276 510 201 Email municipio@cm-montalegre.pt 

 
Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 05 de janeiro de 2015.  

 

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, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, dar 

conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, agendada para o dia 05 de janeiro de 

2015, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1 – Apreciação e votação da ata n.º 25/2014, relativa à reunião ordinária de 15 de 
dezembro de 2014. 
  
2 – Período antes da ordem do dia. 
 
3 – Período da ordem do dia 
 
1 – Tarifa social de água/ Proposta 
 
2 – Alteração aos Documentos Previsionais Ano 2014. 
 
3 – Proposta de 2ª Edição do Programa (Co) Empreende de Montalegre. 
                    
4 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
5 – Resumo diário da tesouraria n.º251/2014 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
6 – Pedido de celebração de escritura pública, relativa às casas nº 5 e 6 do Bairro da Guarda, 
na Borralha, em nome de Manuel Domingos Gonçalves dos Santos.   
 
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. 
 
9 – Constituição de Fundo de Maneio, cuja responsabilidade ficará a cargo da assistente 
técnica Maria João Afonso Alves. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 31 de dezembro de 2014 
 
Com os melhores cumprimentos 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 


