
 
 
 
 
 

 

 

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 02 de março 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 02 de março de 2015, 

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

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

1 – Apreciação e votação da ata n.º 04/2015, relativa à reunião ordinária de 16 de 
fevereiro de 2015. 
  
2 – Período antes da ordem do dia. 
 
3 – Período da ordem do dia 
  

1 – Proposta de atribuição de concessão de apoio financeiro à família.                                                            

2 – Proposta de anulação de guias de receita de transporte escolar relativas aos alunos Mário 
Luis Gonçalves Costa e Patrícia Sofia Silva Gonçalves. 
 
3 – Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Salto, destinado a comparticipar 
encargos com o funcionamento do jardim-de-infância e escola primária no período de 11 a 30 
de setembro de 2014. 
 
4 – Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Cabril, destinado a comparticipar 
encargos com o funcionamento do jardim-de-infância e escola primária no período de 11 a 30 
de setembro de 2014. 
 
5 – Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Ferral, destinado a comparticipar 
encargos com o funcionamento da escola primária, no período de 11 a 30 de setembro de 
2014. 
 
6 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062150200006, 
celebrado com a Sra. Alice Veloso, residente na rua do Ternoval, n.º 6, Codeçoso – Meixedo. 

7 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062150200008, 
celebrado com a Sr. Cândido Vassalo Magalhães, residente na rua Pegarinha, n.º 2, Ferral. 
 
8 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062150200003, 
celebrado com a Sr. Justino José Pedreira Alves, residente na praça de França, n.º11, 
Montalegre. 
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9 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062150200004, 
celebrado com a Sra. Maria Garcia, residente na rua F, n.º61, Montalegre. 
 
10 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 
062150200005, celebrado com a Sr. José Luis Abreu Pires, residente na rua Volfrâmio, n.º6, 
Borralha, Salto. 
 
11 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 
062150200001, celebrado com a Sr. Aníbal Fernandes Pereira, residente na rua Central, 
n.º200, Salto. 
 
12 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 
062150200002, celebrado com a Sra. Amélia Paquete Lucas, residente na rua F, n.º30, 
Montalegre. 
 
13 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 
062150200009, celebrado com a Sr. António Santos Botelho, residente na Av. Principal, Pisões 
– Viade de Baixo. 
 
14 – Parecer prévio vinculativo relativo à aquisição de serviços de promoção, representação e 
venda de bilhetes através de plataforma online. 
 
15 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
16 – Resumo diário da tesouraria n.º 39/2015 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 26 de fevereiro de 2015 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
 
 
 
 
 


