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 21 de março de 2016.
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 21 de março de 2016, pelas 11:30 horas, bem como dos respetivos
documentos de suporte.
ORDEM DO DIA

1 – Apreciação e votação da ata n.º 05/2016, relativa à reunião ordinária de 07 de março
de 2016.
2 – Período antes da ordem do dia.
2.1 – Moção apresentada pelo Presidente da Assembleia de Chaves relacionada com a Fusão
dos Sistemas de Águia e Saneamento.
3 – Período da ordem do dia
1 – Tarifa Social de Água.
2 - Ação Social Escolar / Isenção de 100% do pagamento do almoço ao aluno Pedro Miguel
Gonçalves Silva.
3 – Ação Social Escolar / Atribuição de escalão “A” aos alunos Pyetro Gabriel Cardoso
Beltrame e Mikelme Leonardo Cardoso Beltrame, que frequentam o ensino pré-escolar.
4 – Proposta de anulação de guia de receita relativa à aluna Mariana Carvalho Gonçalves.
5 – Proposta de atribuição de apoios no âmbito do “Apoio Financeiro à Família”.
6 – Pedido de apoio financeiro formulado Clube TT Montalegre Trepa Monte para apoio das
atividades diversas a realizar durante o ano de 2016.
7 – Apresentação e pedido de apoio financeiro formulado pela Liga de Amigos do Ecomuseu
de Salto.
8 – Alteração da Toponímia da União de Freguesias de Venda Nova e Pondras, localidade de
Codeçoso.
9- Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de formação na atividade de
enriquecimento curricular (AEC), na área de inglês, para as escolas do 1º CEB, de Ferral,
Cabril e Salto, na manutenção de contrato de avença.
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10 – Autorização prévia para a aquisição de serviços para a contratação de seguros de prova,
licenças e direitos decorrentes da realização da prova do campeonato do mundo de ralycross
2016 e Montalegre.
11 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços de limpeza de diversos locais
na vila de Montalegre.
12 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos,
fornecimento, manutenção e lavagem de contentores, pelo prazo de seis meses.
13 – Autorização prévia para a aquisição desserviços de recolha de resíduos sólidos urbanos,
fornecimento, manutenção e lavagem de contentores, pelo prazo de 60 meses.
14– Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
15 – Resumo diário da tesouraria n.º53/2016 (para conhecimento do executivo municipal).
16 - Ata da hasta Pública da venda de prédios urbanos.( edital nº 13/2016/DAGF).
17 – Abertura de Procedimento de Hasta Pública para a concessão de uso privativo dos locais
de venda (lojas) do mercado Municipal de Montalegre.
18- Projeto de Regulamento Municipal Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho.
19 – Proposta de Regulamento que estabelece os Procedimentos a Observar em Caso de
Acidentes de Trabalho.
20 – Proposta de Regulamento Municipal de Fardamento e Equipamento de Proteção
Individual.
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público
Montalegre, Paços do Concelho, 17 de março de 2016

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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