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 novembro de 2014.
Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2 dos artigos 49.º e 53.º, do 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 (pública), agendada para o dia 17 de
novembro de 2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 22/2014, relativa à reunião ordinária realizada no dia
03 de novembro de 2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Proposta de atribuição de apoio social a Cristina Alice Rodrigues Oliveira, ao abrigo do
Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos.
2 - Pedido de apoio financeiro apresentado pelo Centro Sócio Cultural dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Montalegre, no valor de € 10.000,00, destinado a suportar os encargos
com iniciativas de âmbito cultural e social.
3 – Tarifa social de água/ Proposta
4 – Aquisição de serviços de recolha, estudo e produção de conteúdos materiais e imateriais
para o centro Interpretativo das Minas da Borralha / Parecer Prévio Vinculativo.
5 - Aquisição de serviços de lavagens de viaturas municipais / parecer Prévio Vinculativo.
6 – Autorização para a assunção de compromissos plurianuais.
7 – Autorização para assunção de compromissos plurianuais.
8 – Aquisição de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação festiva, com
motivos natalícios em diversos locais do concelho / Parecer Prévio Vinculativo.
9 – Retificação da proposta de mapa de pessoal para o ano de 2015.
10 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
11 – Resumo diário da tesouraria n.º 219 /2014 (para conhecimento do executivo municipal).
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4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho, 13 de novembro de 2014
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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