MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
NIPC 506 149 811

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 17 de março de 2014.
Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2 dos artigos 49º e 53º, 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 (pública), agendada para o dia 17 de
março de 2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação das atas n.ºs 05/204 e 06/2014, relativas, respetivamente, à
reunião ordinária de 03 de março de 2014, e à reunião extraordinária realizada no dia 27
de fevereiro de 2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Ação Social Escolar / Proposta de transporte especial para a aluna Patrícia Raquel Pies
Castro, com necessidades educativas especiais.
2 – Ação Social Escolar / Isenção de pagamento de almoço ao aluno Rúben Lopes Faria,
pertencente a agregado familiar carenciado, a partir do dia 17 de março de 2014.
3 – Proposta de atribuição de apoio social a Dália Maria Gonçalves Caldas, ao abrigo do
Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais desfavorecidos.
4 – Proposta de atribuição de apoio social a Paula Marisa Soares Rodrigues, ao abrigo do
Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais desfavorecidos.
5 – Proposta de atribuição de apoio social a Ana Filipa macedo Gonçalves, ao abrigo do
Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais desfavorecidos.
6 – Despejo administrativo de um palheiro, pertencente a Ana Joaquina Pires Gonçalves,
residente no lugar de Sabuzedo, freguesia de Mourilhe, concelho de Montalegre, nos termos
dos artigos 109, n.º 2, e 92, n.º 4, do REJUE.
7 – Ratificação de acordos de pagamentos de dívida de água/saneamento/rsu n.ºs
062140300001 e 062140300002, celebrados com o Senhor Alídio Gonçalves, residente na rua
do Outeiro, nº 34, Gralhós, freguesia de Chã.
8 – Autorização prévia relativa à aquisição de serviços de assessoria de imagem e de
promoção do concelho nos órgãos de comunicação social de âmbito regional e nacional.
9 – Autorização prévia relativa à aquisição de serviços de limpeza diária das instalações do
Ecomuseu de Salto.
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10 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
11 – Resumo diário da tesouraria n.º 50/2014 (para conhecimento do executivo municipal).
12 – Loteamento Industrial de Montalegre – Lotes nº 4 e 5 – pedido de alteração da atividade.

4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho,13 de março de 2014

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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