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Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 20 de agosto de 2020.  

 

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, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, agendada 

para o dia 20 de agosto de 2020 (Pública), pelas 14:00 horas, no Auditório da Biblioteca 

Municipal, bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1- Período antes da ordem do dia.  
 
2- Período da ordem do dia. 
 
2.1. Ação Social Escolar 2020/2021 – proposta; 
 
2.2. Ação Social – Decisão de autorizar a cedência gratuita de passe de transporte público 
Decisão de autorizar despesa para contratar serviços de transporte especial de utentes do 
CAO/ CERCIMONT e de alunos do Ensino Profissional residentes no Baixo Barroso;  
 
2.3. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Junta de Freguesia de Cervos para limpeza de 
bermas em Arcos, Cervos e Fontão e abertura de vala em Vilarinho de Arcos;0020 
. 
2.4. Pedido de apoio financeiro, formulada pela (ADRAT) Associação de Desenvolvimento da 
Região do Alto Tâmega- quota suplementar;  
 
2.5. Pedido de apoio financeiro, formulada pela (CAMI) Clube Aventura do Minho, conforme 
acordo entre os Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços; 
 
2.6. Pedido de apoio financeiro, formulada pela União das Freguesias de Meixedo e 
Padornelos, para trabalhos a realizar na aldeia de Padornelos; 
 
2.7. Empreitada “Requalificação da Escola Bento da Cruz” (processo 2017/031A) – Conta final; 
 
2.8. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
2.9. Resumo diário da tesouraria n.º 157 /2020 (para conhecimento do executivo municipal); 
 
2.10. Loteamento Industrial de Montalegre – reserva do Lote nº 52; 
 
2.11. Rali do Alto Tâmega – pedido de emissão de parecer; 
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3 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público. 
 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 18 de agosto de 2020 
                                                  
 
 
Com os melhores cumprimentos   
 
                                                     
 
                          
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:municipio@cm-montalegre.pt

	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, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, agendada para o dia 20 de agosto de 2020 (Pública), pelas 14:00 horas, no Audit...
	ORDEM DO DIA
	1- Período antes da ordem do dia.
	2- Período da ordem do dia.
	2.1. Ação Social Escolar 2020/2021 – proposta;
	2.2. Ação Social – Decisão de autorizar a cedência gratuita de passe de transporte público
	Decisão de autorizar despesa para contratar serviços de transporte especial de utentes do CAO/ CERCIMONT e de alunos do Ensino Profissional residentes no Baixo Barroso;
	2.3. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Junta de Freguesia de Cervos para limpeza de bermas em Arcos, Cervos e Fontão e abertura de vala em Vilarinho de Arcos;0020
	.
	2.4. Pedido de apoio financeiro, formulada pela (ADRAT) Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega- quota suplementar;
	2.5. Pedido de apoio financeiro, formulada pela (CAMI) Clube Aventura do Minho, conforme acordo entre os Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços;
	2.6. Pedido de apoio financeiro, formulada pela União das Freguesias de Meixedo e Padornelos, para trabalhos a realizar na aldeia de Padornelos;
	2.7. Empreitada “Requalificação da Escola Bento da Cruz” (processo 2017/031A) – Conta final;
	2.8. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal);
	2.9. Resumo diário da tesouraria n.º 157 /2020 (para conhecimento do executivo municipal);
	2.10. Loteamento Industrial de Montalegre – reserva do Lote nº 52;
	2.11. Rali do Alto Tâmega – pedido de emissão de parecer;
	3 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público.
	Montalegre, Paços do Concelho, 18 de agosto de 2020
	Com os melhores cumprimentos
	O Presidente da Câmara Municipal
	Manuel Orlando Fernandes Alves

