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 21 de abril 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 21 de abril
de 2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 08/2014, relativa à reunião ordinária de 07 de abril de
2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Concurso “Queima do Judas” / Ano de 2013/ Aprovação do regulamento de participação,
bem como da fixação dos respetivos prémios.
2 – Visita ao Oceanário e Jardim Zoológico pelos alunos do 4º ano do 1ºCEB – ano letivo
2013/2014.
3 – Proposta de atribuição de concessão de apoio financeiro à família.
4 – Reestruturação da Produção de Batata de Semente em Montalegre.
5 – Tarifa social de água / Proposta.
6 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
7 – Resumo diário da tesouraria n.º 75/2014 (para conhecimento do executivo municipal).
8 – Constituição de empresa unipessoal e participação capital social
9 – Indemnização por ocupação de propriedade ao Sr. Ricardo António Pires de Moura, na
qualidade de procurador do Sr. Joaquim Crespo.

4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público
Montalegre, Paços do Concelho,17 de abril de 2014
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal
Manuel Orlando Fernandes Alves
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