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 20 de julho de 2015.
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, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião pública,
agendada para o dia 20 de julho de 2015, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos
documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 13/2015, relativa à reunião ordinária de 06 de julho de
2015.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Atribuição de apoio económico no transporte de jovens com deficiência, para frequência de
ação de formação especial.
2 – Proposta de atribuição de apoio social a António dos Anjos Fernandes, ao abrigo do
Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais desfavorecidos.
3 – Proposta de atribuição de apoio social, a Rosa Alexandra Pereira da Costa, ao abrigo do
Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais desfavorecidos.
4 – Atribuição de apoios no âmbito do “Apoio Financeiro à Família”.
5 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Pondras em Movimento para
suportar as despesas relacionadas com as atividades da Associação.
6 – Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Nacional de Criadores de Gado de
Raça Barrosã, no âmbito da Semana do Barrosão, a realizar em Salto.
7 – Pedido de subsídio formulado pelo grupo do Castanho, para suportar as despesas
relacionadas com o Festival do Castanho.
8 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062150700001,
celebrado com a Sr. Vítor Manuel Fernandes Freitas, residente na rua Fundição, n.º 8 Borralha,
- Salto.
9 – Convénio de Colaboração entre o Município de Montalegre e a Fundação Feiras e
Exposições de Orense.
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10 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços extensão da rede de fibra
ótica para a ligação ao parque industrial de Montalegre.
11 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços e direitos decorrentes da
realização, pela Internacional Management Group (UK) de prova do campeonato do mundo da
Ralycross em Montalegre, no ano de 2015 / pagamento adicional.
12 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços de produção de espetáculo
musical, inserido na Semana do Barrosão, em Salto.
13 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
14 – Resumo diário da tesouraria n.º 136/2015 (para conhecimento do executivo municipal).
15 – Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2015 (5.ª Alteração ao
Orçamento da Despesa / 5.ª Alteração ao Plano de Atividades / 4.ª Alteração ao Plano
Plurianual Investimentos).
16 – Proposta de anulação de guias de receita de transporte escolar relativas à aluna Andreia
Alexandra Lopes Barbosa.
17 – Pedido de Indemnização de sinistro automóvel – tampa de saneamento.
18 – Associação Promotora do Ensino de Enfermagem em Chaves / Relatório de Contas
relativo ao ano de 2014.

4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público
Montalegre, Paços do Concelho, 16 de julho de 2015
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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