Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respectivos documentos de suporte, agendada para o dia 19 de Agosto 2013.
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, rectificada 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 (pública), agendada para as 10:00 horas, do próximo
dia 19 de agosto de 2013, 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

I – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 16/2013, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE AGOSTO.
II – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 – Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia da Tourem para realização de prova de
atletismo do encontro transfronteiriço Tourem/Randim.
2 – Concessão de Tarifa Social de Água Alpoim António Lourenço, residente na Borralha, e
Cristina Alice Rodrigues de Oliveira, residente em Sabuzedo.
3 – Empreitada “E.M 508 de Montalegre a Chaves (A24)” – Proc. 13/001 – Abertura de novo
procedimento e aprovação das peças concursais.
4 – Empreitada de “Beneficiação e Remodelação do Mercado Municipal de Montalegre” (Processo
nº 13/002) – Erros e Omissões do Projeto e do Caderno de Encargos – Decisão – Prorrogação do
Prazo para Apresentação das Propostas
5 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos,
fornecimento, manutenção e lavagem de contentores ao município de Montalegre.
6 – Relação das Aquisições de Serviços ao abrigo da Autorização Genérica para Dispensa de
Parecer Prévio.
7 - Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
8 – Resumo diário da tesouraria nº 159/2013 (para conhecimento do executivo municipal).

IV- Intervenção do Público
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Montalegre, Paços do Concelho, 14 de Agosto de 2013

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara

Fernando José Gomes Rodrigues

2

