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 16 de agosto 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, reunião
(pública), agendada para o dia 16 de agosto de 2016, pelas 10:00 horas, bem como dos
respetivos documentos de suporte.

ORDEM DO DIA

1 – Apreciação e votação da ata n.º 16/2016, relativa à reunião ordinária de 01 de agosto
de 2016.
2 - Período antes da ordem do dia.
3 - Período da ordem do dia
1 – Proposta de concessão de apoio financeiro à família / 2º filho.
2 – Proposta de atribuição de apoio financeiro à Família – frequência de creche.
3 – Ação Escolar / Apoios sócio económicos / transporte escolar.
4 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Cultural e Recreativa dos Peraltas,
destinado a apoiar despesas para realização de obras na sede, em Padroso.
5 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Freguesia de Tourém, destinado ao pagamento
de apoio técnico no Polo de Tourém do Ecomuseu de Barroso.
6 – Ratificação de acordo de pagamento de divida de água/saneamento/rsu nº 06260800001,
celebrado com a Senhora Maria Cidália Fernandes Ribeiro Gonçalves, residente na Rua
Herculano de Carvalho 44 2º Esq º - Reboleira-Amadora.
7 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
8 – Resumo diário da tesouraria n.º 155 /2016 (para conhecimento do executivo municipal).
9 – Alteração aos documentos Previsionais – Sétima alteração ao Orçamento da Despesa,
sexta alteração ao Plano de Atividades Municipais e quinta alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos.
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4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho, 11 de agosto de 2016

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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