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 19 de maio 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 19 de maio
de 2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 10/2014, relativa à reunião ordinária de 05 de maio de
2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia

1 – Visita ao Oceanário e Jardim Zoológico pelos alunos do 4º ano do 1ºCEB – ano letivo
2013/2014 / retificação de deliberação tomada na reunião ordinária de 21 de abril, do ano em
curso.
2 – Pedido de apoio financeiro formulado pelo senhor Dr. Barroso da Fonte por ocupação de
espaço.
3 – Renovação de Protocolo de Colaboração entre o Município de Montalegre e Filandorra –
Teatro do Nordeste.
4 – Pedido de devolução de importância paga pela limpeza de fossa, formulado pelo Sr.
António Dias dos Reis, por não ter sido efetuado o serviço solicitado.
5 - Ratificação de acordos de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062140500004
e 062140500003, celebrados com o senhor Francisco José Frazão Rebelo Calejo Pires,
residente na Rua D, nº 21, Montalegre.
6 – Proposta de pagamento de faturas de consumo de eletricidade do Centro Escolar EB/1JI de
Montalegre á Empresa Habimarante – Sociedade de Construções, S.A. (Monteadriano –
Engenharia e Construção, S.A).

7 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de manutenção de licenças de software
SIGMA e de apoio técnico.
8 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de segurança e gestão de informação
(antivírus), pelo período de 36 meses.
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9 – Parecer prévio vinculativo relativo à aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos
urbanos, fornecimento, manutenção e lavagem de contentores ao município de Montalegre,
pelo período de dois meses.
10 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
11 – Resumo diário da tesouraria n.º92/2014 (para conhecimento do executivo municipal).
12 – Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2014 (3ª Alteração ao
Orçamento da Despesa / 2ª Alteração ao Plano de Atividades / 2ª Alteração ao Plano
Plurianual Investimentos.
13 – AMAT / Relatório de Gestão e Contas relativo ao ano económico de 2013.
14 – Proposta de atribuição da medalha de mérito municipal a todos os Presidentes da Junta
de Freguesia que exerceram ou exercem a atividade de autarca há dois ou mais mandatos.
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho,15 de maio de 2014

Com os melhores cumprimentos

O Vice - Presidente da Câmara Municipal
na ausência do Presidente

David José Varela Teixeira
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