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 01 de dezembro 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 01 de dezembro de
2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 23/2014, relativa à reunião ordinária de 15 de
dezembro de 2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 - Pedido de apoio financeiro apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Salto, no valor de € 4.761,45, destinado a ações de limpeza de neve, gelo e
espalhadores de sal, nas vias municipais do Baixo Barroso.
2 - Pedido de apoio financeiro apresentado pela Associação Cultural de Outeiro, no valor de €
5000,00 destinado à compra de uma casa para ampliar o espaço já existente.
3 – Listagem de despachos praticados pelo Senhor Presidente da Câmara, Manuel Orlando
Fernandes Alves, no uso das competências que lhe foram conferidas pelo executivo municipal,
em reunião ordinária de 18 de novembro de 2013 / Área de gestão urbanística.
4 – Listagem de despachos praticados pelo Senhor Presidente da Câmara, Manuel Orlando
Fernandes Alves, no uso das competências que lhe foram conferidas pelo executivo municipal,
em reunião ordinária de 18 de novembro de 2013/certidão de compropriedade.
5 – Tarifa social de água/ Proposta
6 – Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal.
7 – Aquisição de serviços de aluguer de espaço no Centro de Congressos da Alfândega do
Porto.
8 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
9 – Resumo diário da tesouraria n.º 229/2014 (para conhecimento do executivo municipal).
10 - Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2014 (11.ª Alteração ao
Orçamento da Despesa / 9.ª Alteração ao Plano de Atividades / 10.ª Alteração ao Plano
Plurianual Investimentos).
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Montalegre, Paços do Concelho, 2 7 de novembro de 2014
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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