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 junho 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 20 de junho de 2016, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos
documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 11/2016, relativa à reunião ordinária de 6 de junho de
2016.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 - Pedido de apoio financeiro, formulado pela Fábrica da Igreja de Lourenço de Cabril, para
realização de obras de manutenção e restauro da igreja e do adro de Cabril.
2 – Atribuição de subsídio à Associação Ecomuseu de Barroso para custear as despesas de
atribuição de prémios no tradicional “Queimado Judas”, no sábado de Aleluia.
3 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Domingos Medeiros
Gonçalves Pereira, residente na rua Central, nº 6,Cerdeira, freguesia de Cabril, destinado a
permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11).
4 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
5 – Resumo diário da tesouraria n.º 115/2016 (para conhecimento do executivo municipal).
6 – Associação Promotora do Ensino de Enfermagem em Chaves / Relatório de Contas relativo
ao ano de 2015 (para conhecimento).
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público
Montalegre, Paços do Concelho, 16 de junho de 2016
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Câmara Municipal
Manuel Orlando Fernandes Alves
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