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 19 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 (pública),
agendada para o dia 19 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 19/2015, relativa à reunião ordinária de 05 de outubro
de 2015.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Proposta de atribuição de apoios no âmbito do “Apoio Financeiro à Família”.
2- Autorização prévia para adjudicação de um circuito de transporte escolar extraordinário.
3 - Autorização prévia para adjudicação de um circuito de transporte escolar extraordinário.
4 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços “Técnico de formação / AEC –
Alunos do 1º CEB.
5 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de solução integrada de cobrança de
faturas de água, saneamento e rsu.
6 – Autorização prévia para a aquisição de solução informática para exploração de software de
gestão comercial de águas em regime ASP e prestação de serviços de priting e finishing.
7 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
8– Resumo diário da tesouraria n.º 201 /2015 (para conhecimento do executivo municipal).
9 – Modificação dos documentos previsionais do ano do ano financeiro de 2015 (8.ª alteração
ao orçamento da despesa / 8.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais / 6.ª alteração ao
Plano Plurianual de Investimentos).
10 – Plano Coordenação Municipal – Sexta 13 – Noite das Bruxas / Proposta.
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4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho, 15 de outubro de 2015

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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