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 04 de agosto de 2014.
Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 53º, Anexo I, 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, agendada para o dia 04 de agosto de
2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.

ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 15/2014, relativa à reunião ordinária de 21 de julho de
2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Proposta de atribuição de concessão de apoio financeiro à família.
2 – Proposta de atribuição de subsídio à Associação Nacional de Criadores de Gado de Raça
Barrosã para suportar as despesas com o mural que consagra a Vila de Salto como a terra do
barrosão.
3 – Minuta de Contrato de Aquisição de Serviços Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos,
Fornecimento, Manutenção e lavagem de Contentores.
4 – Parecer prévio vinculativo relativo à aquisição de serviços de aluguer de contentores de
rsu, pelo período de 62 dias.
5 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
6 – Resumo diário da tesouraria n.º145 /2014 (para conhecimento do executivo municipal).
7 – Pedido de autorização pela passagem no concelho de Montalegre da 76ª Volta a Portugal
ano de 2014, formulado pela Podium, Events, SA / Ratificação de despacho exarado pelo
Senhor Presidente da Câmara, datado de 29 de julho, do ano em curso.
Montalegre, Paços do Concelho, 31 de julho de 2014.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Câmara Municipal
Manuel Orlando Fernandes Alves
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