CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE
Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como
dos respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 05 de março de 2012.
Serve a presente para, no cumprimento das disposições legais combinadas, constantes da alínea p),
do n.º 1 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 87.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, retificada pela Declaração n.º 9/2002, de 5 de Março, e do
respetivo regimento do órgão executivo municipal em vigor, levar ao conhecimento de V. Exa. os
assuntos em meu poder, bem como enviar a respetiva documentação, destinados à reunião ordinária
do executivo municipal, agendada para as 10:00 horas, do próximo dia 05 de março de 2012, a
realizar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do concelho, sito à Praça do Município, n.º 1,
Vila e Concelho de Montalegre.
ORDEM DE TRABALHOS

1– DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 04/2012, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE FEVEREIRO.
2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
3.1 – Concurso “Queima do Judas” /Ano 2012/ Aprovação do regulamento de participação, bem como
da fixação dos respetivos prémios.
3.2 – Aquisição de serviços de assessoria de imagem e de promoção do concelho nos órgãos de
comunicação social de âmbito regional e nacional, na modalidade de contrato de avença.
3.3 – Aquisição de serviços de tratamento técnico do fundo documental do escritor Barroso da Fonte.
3.4 – Aquisição de serviços de implementação de sistema de gestão da qualidade.
3.5 – Aquisição de serviços de limpeza diária das instalações do Ecomuseu de Salto.
3.6 - Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.7 - Resumo diário da tesouraria n.º 43 /2012 (para conhecimento do executivo municipal).
Montalegre, Paços do Concelho, 01 de Março de 2012
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Câmara
(Fernando José Gomes Rodrigues)
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