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 05 de outubro 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, agendada
para o dia 05 de outubro de 2015, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de
suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 18/2015, relativa à reunião ordinária de 21 de
setembro de 2015.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Apoio à melhoria do alojamento –
Maria Inês Teixeira da Cruz Surreira.
2 – Proposta de atribuição de subsídio à Associação para o Desenvolvimento de Pitões das
Júnias destinado a apoiar as Jornadas de letras Galego Portuguesas e II Fiadeiro de Contos.
3 – Proposta de atribuição de subsídio ao Centro Desportivo e Cultural de Montalegre
destinado a apoiar as despesas com a deslocação da equipa à Ilha Terceira- Açores para jogar
a Segunda Eliminatória da Taça de Portugal.
4 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços de assessoria técnica para a
delimitação de áreas de reabilitação urbana em Montalegre e elaboração de um programa
estratégia de reabilitação urbana.
5– Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
6 – Resumo diário da tesouraria n.º 191 /2015 (para conhecimento do executivo municipal).

Montalegre, Paços do Concelho, 01 de outubro de 2015
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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